
PikkÁsz főszerkesztői pályázat

Pályázati felhívás a 2022/23. tanév tavaszi és a 2023/24. tanév őszi félévére

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Természettudományi Kar (TTK) Hallgatói
Képviselete (TTK HK) pályázatot hirdet a HK kari lapjának, a PikkÁsz főszerkesztői posztjának
betöltésére.

Jogosult hallgatók

Az Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya alapján (továbbiakban: HÖK ASZ) a pályázaton
részt vehet a Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: KHÖK) bármely tagja,
aki határidőre érvényes pályázatot ad le.

A főszerkesztő feladata
A főszerkesztő

● megtervezi és megszervezi a lapkiadással kapcsolatos munkát;
● kiosztja az ehhez kapcsolódó feladatokat;
● a HK-val egyetértve dönt a lap tartalmáról;
● ellátja a szerkesztőség képviseletét a külső fórumokon.

A pályázás menete

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

● pályázati adatlap hiánytalanul kitöltve (az adatlap letölthető a https://ttkhk.bme.hu/ oldalról);
● motivációs levél, melyben részletesen ismerteti a pályázó a terveit, és amelynek terjedelme

minimum 1000 karakter (szóköz nélkül).

A motivációs levelet és a pályázati adatlapot a HK pályázati levelező listájára (palyazat@ttkhk.hu) kell
eljuttatni az ütemezésben megadott határidőig.

A főszerkesztő kiválasztása

A PikkÁsz főszerkesztőjét a HK választja titkos szavazással.

Ütemezés

Pályázat meghirdetése 2023. március 7. HK honlapján

Pályázat leadásának határideje 2023. március 22., 23:59 e-mail címre elküldve

Pályázatok közzététele 2023. március 23. HK honlapján

Főszerkesztő választás 2023. március 27. HK ülésén

Eredmény közzététele 2023. március 28. HK honlapján

További információk

Kérdés, észrevétel esetén írj a HK levelezési listájára (info@ttkhk.hu), a HK pályázati levelezési listájára
(palyazat@ttkhk.hu), vagy látogass el a HK weboldalára (https://ttkhk.bme.hu/).
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2023. március 6. Természettudományi Kar
Hallgatói Képviselet
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