Kollégiumi felvételi pályázat felsőbbéves hallgatók részére a
2018/2019. tanév őszi félévére

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar
Hallgatói
Képviselete
pályázatot
hirdet
kollégiumi
férőhelyre,
a
Természettudományi Kar nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkező hallgatói számára a 2018/2019. tanév őszi félévére.
Pályázatot a Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszerben lehet
leadni.
A pályázattal kapcsolatos időpontok alább láthatóak.
Felsőbbéves hallgatók közül ha valaki nem ért egyet a pályázat eredményével, a
Kari Hallgatói Képviseletnél jelezheti a problémáját a lentebb olvasható időpontig.
Ezt a ttk_kollegium@lists.ktk.bme.hu címre küldött e-mailben lehet megtenni,
melyben szerepeljen a felszólaló hallgató neve, Neptun-kódja, illetve a felszólalás
indoka.
A határidőn túl leadott pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.
Más rendszeren történő jelentkezés érvénytelen.
A pályázat leadása előtt a Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs
Rendszerben szereplő email címre kiküldött űrlapon lehet jelezni, ha valaki NEM a
Kármán Tódor Kollégiumban kéri az elhelyezését (amennyiben férőhelyet nyer).
A leadott pályázatok elbírálása a hatályban lévő Kollégiumi Felvételi Szabályzat
alapján történik.
Aki azt szeretné, hogy a felvételi pontszámaiba a szociális helyzet alapján járó
pontok is beleszámítsanak, az a jelentkezési űrlapon is jelezze ezt.
A szociális helyzet igazolásáról a ttkhk.bme.hu oldalon olvashatnak.
Akik szociális kedvezményezettséggel igényelnek férőhelyet, azoknak a felvételi
pontszámítás a Kollégiumi Felvételi Szabályzat 3.§ 4) pontja alapján történik.
A Wigner Jenő Szakkollégium tagjai, akik a Kollégiumi Felvételi Szabályzat
7.§ 3) pontja alapján kérnék elhelyezésüket, ezt külön jelezzék a pályázat leadásakor
a megjegyzés mezőben!
A felvételi pályázat eredményéről és a szobabeosztásról a ttkhk.bme.hu oldalról
értesülhetnek, illetve emlékeztető e-mailt is küldünk, ezért fontos, hogy aktuális
elérhetőségek legyenek megadva!
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A költözési időpontokat később fogjuk kihirdetni.
Amennyiben további kérdés merül fel, írj levelet a ttk_kollegium@lists.ktk.bme.hu
e-mail címre!

Felsőbbéves hallgatókra vonatkozó időpontok (BSc, MSc):
-

Jelentkezési időszak kezdete:

-

Jelentkezési időszak vége:

-

Előzetes eredmény:

-

Felszólalás határideje:
Végleges eredmény:
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2018. június 11. 00:00
2018. július 27. 23:59
2018. augusztus 6.
2018. augusztus 9. 23:59
2018. augusztus 11.
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