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Kedves Olvasó!
Ez a szám többnyire a gólyáknak szól, így elsősorban Hozzátok, Hozzád szeretnék szólni.
Először is, fogadd gratulációmat, hogy felvételt
nyertél az ország egyik vezető egyetemére.
Tudom, hogy minden kezdet nehéz, de segítség akad bőven. Fordulhatsz ismerősökhöz, barátokhoz, felsőbb éves hallgatókhoz és a kiadványban bemutatott személyekhez.
Azzal, hogy bekerültél az egyetemre, rengeteg lehetőség nyílik meg előtted. Többek között
az ország legjobb oktatóitól tanulhatsz, különböző támogatásokban részesülhetsz, részt vehetsz
a Neked rendezett kari programokon, utazhatsz
külföldre ösztöndíjjal. Egyszóval mindent megkapsz, ami szükséges ahhoz, hogy el tudd végezni
az egyetemet, ezen kívül nem kell más, csak Te.
Csak Rajtad múlik, hogy sikerül-e. Sajnos kevesen vannak, akik felkészültek a megmérettetésre,
de kitartással, kis szorgalommal és odafigyeléssel
fel lehet nőni a feladathoz. A továbbiakban megismerhetsz néhány fontosabb fogalmat, információt, melyek segítenek a kezdetben. Ne izgulj, nem
hagyunk magadra, folyamatosan tájékozódhatsz a
kéthetente megjelenő BIT magazinból.
Göndör Gábor
főszerkesztő

http://ikhok.elte.hu/bit
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köszöntő

Kedves Hallgatóink!
Nagy örömmel köszöntöm Önöket az ELTE Informatikai
Kar hallgatóiként, gratulálok sikeres felvételi vizsgájukhoz. Önök Magyarország legrégebben működő, nemes
hagyományokat őrző, versenyképes tudást és diplomát
adó, széles nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkező
vezető kutatóegyetemének polgárai lettek.
Karunkon programtervező
informatikus alap- és mesterszak, térképész mesterszak, informatika tanári szak, a felsőfokú szakképzés keretében indított
általános rendszergazda és a
web programozó szakunk, illetve informatika doktori iskolánk
keretében kezdhetik meg, vagy
folytathatják tanulmányaikat.
A középiskolából érkező
hallgatók életében teljesen új
korszak kezdődik. Sokan Önök
közül elhagyva eddig megszokott környezetüket és a szülői
házat, kollégiumban kapnak
helyet, vagy albérletbe kerülnek.
Egyetemi tanulmányaik során
is nagyobb önállóságot várunk
el Önöktől, mint azt a középiskolában megszokták. Bízunk
benne, hogy az új lehetőségekkel, a nagyobb önállósággal és
szabadsággal megfelelően élnek
majd. Karunk minden segítséget
megad a sikeres átmenethez.
Az első félévben 20-25 fős
csoportokat szervezünk, amelyek közösséggé válhatnak azáltal, hogy minden tanórájukon
együtt vesznek részt. A csopor-
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tokat mentorok, az egyetemi
életben jól eligazodó felsőbb
éves hallgatók és oktatók segítik. Éljenek azzal a lehetőséggel,
hogy csoporttársaikkal közösen
készülhetnek az órákra, zárthelyi dolgozatokra és vizsgákra,
figyeljenek a mentorok tanácsaira! Csak akkor lehetnek eredményesek, ha megtanulják, hogyan kövessék az előadásokat,
hogyan készüljenek fel a zárthelyi dolgozatokra és vizsgákra, ha
folyamatosan, óráról-órára, hétről-hétre lelkiismeretesen készülnek, tanulnak. Együtt, közösségben sokkal eredményesebbek lehetnek. Reméljük,
hogy választott szakjuk iránti érdeklődésük fennmarad, nem szegi kedvüket egy-egy nehezebb
tárgy vagy sikertelen vizsga.
Középiskolai tanulmányaik során Önök különböző tárgyakból fakultáltak, emelt- vagy
középszintű érettségi vizsgát
tettek, többen kiváló versenyeredményeket értek el matematikából, informatikából vagy
más tantárgyakból. Annak érdekében, hogy egyetemi tanul-
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mányaikat sikeresen kezdjék,
karunk felzárkóztató képzéssel
segíti azokat, akiknek a matematikai alapozásuk gyengébb,
illetve tehetséggondozó foglalkozásokra hívja a kiemelkedő
képességű hallgatókat.
Az első két tanév, az alapozó
tárgyak sikeres teljesítése nyitja
meg a lehetőséget hallgatóink
számára, hogy az ELTE Informatikai Kar által kínált egyedülálló, nemzetközi szinten
is kiemelkedő szakmai programjainkba bekapcsolódjanak.
Törekszünk arra, hogy a hallgatókat bevonjuk a kar kutatás-fejlesztési feladataiba,ipari
partnereinkkel közös projektjeibe. Meggyőződésünk ugyanis,
hogy a hallgatók az önálló alkotó munkán keresztül értékes
ismereteket szerezhetnek.
A tehetséggondozás három
pillérre épül. A tudományos
diákköri munka szorosan kapcsolódik a szakkollégiumokhoz és a kutatás-fejlesztést a
képzésbe integráló laborok tevékenységéhez.
Az Eötvös Collegium és a
Bolyai Kollégium keretében
működik egy-egy informatikai
műhely, amely várja Önöket.
A laborok keretében a hallgatók
egy-egy tudományos műhelyhez csatlakoznak, amely kiváló
lehetőséget nyújt az önálló alkotó munkára.
http://ikhok.elte.hu/bit

köszöntő

Hallgatóink 47 programból
választhatnak Erasmus partneregyetemeinken és CEEPUS
partnereinknél, amikor külföldi
részképzésre,
tanulmányútra
pályáznak, de kapcsolatban vagyunk Európán kívüli partnerekkel is (USA, Szingapúr, Kína,
Korea stb.). Kettős diplomás
képzési programokat is kínálunk
Önöknek. Tehát az itt töltött idő
alatt az ELTE diplomája mellett
egy brit, holland vagy osztrák
partneregyetemünk diplomáját
is megszerezhetik. Az Európai
Innovációs és Technológiai Intézet infokommunikációs programjában együttműködünk az
európai informatikai képzés német, francia, svéd, finn, holland,
olasz és brit elitintézményeivel és
http://ikhok.elte.hu/bit

a csúcstechnológiai fejlesztésekben meghatározó európai vállalatokkal. E program keretében
az ELTE IK a „Service Design
and Engineering” közös mesterszak oktatásában vesz részt,
a képzés második évére nyújtva
oktatási programot, egyben saját
hallgatóink számára is egyedi
lehetőséget kínálva egy európai elitdiploma megszerzésére.
A legjobb hallgatónknak lehetősége nyílik továbbá bekapcsolódni abba az új típusú doktori
képzésbe is, amely közös akadémiai-ipari témavezetés mellett
kínál színvonalas kutatási témákat doktori hallgatóinknak.
Az új felsőoktatási törvény
keretei között még inkább törekedniük érdemes arra, hogy

tanulmányi kötelezettségeiket
a kar által ajánlott tanterv szerint
teljesítsék, a tantárgyak egymásra épülése megköveteli, hogy
a legfontosabb alaptárgyakat
időben elvégezzék. Az ELTE informatikai szakterülete oktatási,
kutatási színvonalát és eredményeit tekintve a hazai informatikai felsőoktatási rangsorokban
az első két-három vezető intézmény között van, európai szinten is elismert.
Informatikus képzésünk a hagyományosan erős elméleti,
matematikai és számítástudományi alapozás mellett az ipari
partnereinkkel együttműködve
a technológiai, gyakorlati ismeretek területén is versenyképes ismereteket ad. Végzős
hallgatóink iránt a hazai és a
külföldi cégek is élénk érdeklődést mutatnak, ami az ELTE
programtervező informatikus
diploma értékét jelzi. Egyetemi
tanulmányaik sikere alapozhatja
meg későbbi szakmai pályafutásukat. Az ELTE IK oktatói kara
ehhez minden segítséget megad
Önöknek: versenyképes tudást
és diplomát, valódi kutatás-fejlesztési tapasztalatot, szakmai
gyakorlatot, melyre ipari partnereinknél tehetnek szert.
Kívánom Önöknek, hogy
egyetemi éveik során az ELTE
közösségében megtalálják helyüket, életre szóló barátságokat
kössenek, és versenyképes tudást szerezzenek!
Budapest, 2012. július 2.
Dr. Horváth Zoltán
dékán
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Kedves Elsőéves
Hallgató!
Mint lelkes felvételiző, minden reggel remegő kézzel
nyitottam ki a postaládánkat és vártam erre a csomagra,
melyben ez az újság is benne volt. Engedd meg, hogy elsők között gratuláljak sikeres felvételidhez, mivel ez által
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar
nagy családjának a tagja lettél.
Teljes joggal lehetsz büszke
Magadra, hogy a méltán nagy
hírnévvel rendelkező ELTE befogadott karjai közé, vagyis az
ELTE teljes joggal rendelkező
polgára lettél. Az egyetem egy
teljesen más világ a középiskolához képest. Itt már nincsen
senki, aki fogja a kezed, de szerencsére mindig van, akihez
fordulhatsz segítségért. A segítséget pedig olyan hallgatóktól
kaphatod, akik pár évvel ezelőtt
Hozzád hasonlóan olvashatták
a bemutatkozó szöveget a számukra küldött StartBIT-ben.
Ezek a hallgatók később megfogadták, hogy segíteni fognak
a bajba jutott társaiknak az
egyetemi éveik alatt a legkülönfélébb témákban. Itt rá is
térnék, hogy mivel is foglalkozunk mi: elsődlegesen segítünk
a tanulmányi ügyeitekben, ha
szükségetek van rá; igyekszünk
hozzájuttatni Titeket egy kis
anyagi támogatáshoz ösztöndíjak formájában; szervezünk
a számotokra rendezvényeket,
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ahol szakmailag fejlődhettek,
vagy egyszerűen csak jól érezhetitek magatokat; illetve lehetőséget adunk, hogy külföldi
ösztöndíjak segítségével más
országokban
tanulhassatok.
Egyszóval, a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) tisztségviselői
és küldöttei azért vannak, hogy
Nektek jobb legyen. Továbbá,
ugyan kevesebb hangsúlyt kap
az átlag hallgató figyelmében,
de annál fontosabb az érdekképviseleti munka, melyet a Ti
érdeketekben végzünk az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatnál (EHÖK), a Karnál (Tudtad
például, hogy a Kari Tanácsban,
amely a Kar legfőbb döntéshozó
szerve, a szavazatok egy része a
hallgatóké?) és az Egyetemen.
Mi, a Hallgatói Önkormányzatban tehát azért dolgozunk,
hogy Neked ne kelljen ilyenekkel törődnöd, ha nem muszáj,
de közben mégse sérüljenek az
érdekeid. Amennyiben érdekelnek a fentebb vázolt dolgok,
bátran keresd fel az irodánkat,
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egy küldöttünket vagy éppen a
mentorodat. Örömmel fogjuk
Neked bemutatni a lehetőségeket, és amennyiben csatlakozni
szeretnél hozzánk, biztos találni fogunk olyan tevékenységet,
ami Hozzád illő, hiszen lelkes,
szorgos emberekre mindig
szükség van. Utolsó gondolatként szeretnélek még figyelmeztetni arra, hogy bár egy
eddigieknél lazább, szabadabb
légkörbe kerülsz, ennek megvannak a maga buktatói is. Más
a rendszer, mások az elvárások
és mások a lehetőségek is, így
könnyen előfordulhat, hogy
olyan problémával szembesülsz,
amihez hasonlóval még nem
találkoztál. Fordulj hozzánk bizalommal! Végezetül kellemes
nyarat kívánok, amelynek folyamán - reményeim szerint - a gólyatáborban találkozunk majd!
Buzgán Attila Bence
elnök
ELTE IK HÖK
elnok@ikhok.elte.hu
http://ikhok.elte.hu/bit

KÖVETELMÉNYEK
Szabályzatok az ELTE-n

A jogi útvesztő
Az elmúlt időben rengeteget hallhattál a felsőoktatással
kapcsolatos változásokról. A minket érintő számtalan módosítás és új rendelkezések rettentően megnehezítették
az előző tanévet. Most már felkészültünk, hogy elkezdjük
az újat, de a szabályokat Nektek is ismernetek kell.
Vonatkozó jogszabályok
A felsőoktatással kapcsolatos
törvények közül a legfontosabb
a 2011 decemberében elfogadott törvény a nemzeti felsőoktatásról (NFTV), továbbá a
hozzá kapcsolódó különböző
kormányrendeletek. Ezek alapján készült el az ELTE három
kötetes Szervezeti és Működési
Szabályzata (SZMSZ), melynek
különösösen a 2. kötete jelentős
most számunkra, köznapi nevén
ez a Hallgatói Követelményrendszer (HKR). A HKR tartalmazza
többek között a hallgatók jogait
és kötelezettségeit az Egyetemen, ezért rendkívül fontos,
hogy megismerd a Rád vonatkozó szabályokat. Itt is szeretném hangsúlyozni: amennyiben
kérdés merül fel Benned, vagy
valami nem egyértelmű, keresd
bizalommal a Hallgatói Önkormányzatot, illetve a Tanulmányi
Bizottság tagjait.
A HKR olvasása
Mikor a HKR-t olvasod,
kétféle betűtípussal találkozol:
a szabályzat szövege normál
betűkkel van szedve, és kisebb,
http://ikhok.elte.hu/bit

félkövér betűkkel találod meg az
NFTV ide vonatkozó részeinek
idézetét. A Bevezető rendelkezések után a szabályzat két fő részre bomlik. Az első, az Általános
rész az Egyetem minden karának
minden hallgatójára vonatkozik,
míg a második rész tartalmazza
a Kari Különös rendelkezéseket,
amelyeket csak az adott kar hallgatóira kell alkalmazni. Tehát az
Általános rész tizenhárom feje-

zete mellett a XVII. fejezetet, az
Informatikai Karra vonatkozó
rendelkezéseket is célszerű átolvasni. Mindezt az Általános rész
tanulmányozása közben, mivel
a különös részek a nyolc kar különbségeiből adódó, az általános
szabályozástól eltérő rendelkezéseket tartalmazzák.
Egyetemi KisOkos
Az Egyetemi KisOkos egy
olyan, a HÖK által készített
kiadvány, amelyben tömören
megtalálod a legfontosabb tudnivalókat tanulmányi, tudományos, ösztöndíj és rendezvény
ügyekben egyaránt, így elolvasása különösen javallott. Itt érheted el elektronikus formában:
http://ikhok.elte.hu/kisokos
Németh Júlia
Tanulmányi Bizottság elnök
ELTE IK HÖK

Az alábbiakban tekintsük át az Általános rész egyes fejezeteit:
az I. fejezet az Egyetemre való felvételt szabályozza, a II. fejezet
a képzési egységek definícióit, a III. a tanulmányok jogi kereteit
tartalmazza. A felvétel, átvétel, vendéghallgatás, illetve a beiratkozás, regisztráció, halasztás és a hallgatói jogviszony megszűnésének szabályait találod itt. A IV. fejezet a HKR egyik legfontosabb
része. A gyakorlatok, az előadások, illetve zárthelyik és vizsgák
szervezési szabályait találod itt. A V. fejezetben olvashatsz a tanulmányok sikeres befejezésének szabályairól. Erre BSc-s hallgatóként remélhetőleg 3 év múlva lesz szükséged. A VI. és VII.
fejezet szabályozza a hallgatói ki- és befizetéseket, azaz azokat
az eljárási díjakat, amiket fizetned kell, illetve azokat az ösztöndíjakat, amiket elnyerve pénzhez juthatsz az Egyetemen. A VIII. és
IX. fejezet a hallgatói (tanulmányi, szociális, ösztöndíj) ügyekben való eljárás első, illetve másodfokú szabályait tartalmazzák,
míg a X. és XI. fejezet a fegyelmi ügyekben való eljárást tárgyalja. A XII. fejezet foglalkozik a tanulmányaikat 2006 szeptembere
előtt kezdő hallgatókkal, a XIII. fejezet pedig a speciális szükségletű hallgatókat megillető kedvezményeket tárgyalja.
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beiratkozás
A beiratkozás és a félév rendje

Minden kezdet nehéz
Kedves felvett, leendő ELTE-s hallgató! Először is engedd
meg, hogy gratuláljak a sikeres felvételihez! A következőkben megtudhatod, hogy mire figyelj a tanulmányaid
alatt. Itt, az Egyetemen szinte mindent Neked kell majd
csinálni, és senki nem fogja ellenőrizni, illetve megkérdezni, hogy mit miért nem tettél meg. Így szeretném
most felvázolni a teendőidet a félév során, hogy mégse
legyen nehéz a kezdet.
Beiratkozás és regisztráció
Az, hogy felvettek az Egyetemre, még nem jelenti azt,
hogy az Egyetem hallgatói, illetve polgárai vagytok. Ahhoz,
hogy azok lehessetek, először
is el kell jönnötök a beiratkozásra szeptember elején, és be
kell iratkoznotok. A beiratkozás
pontos időpontját, és az ahhoz
szükséges dokumentumok listáját megtalálhatjátok a sok-sok
levél között, amelyet az egyetemtől kaptatok. A beiratkozási
lehetőség csak most szeptemberre szól, így amennyiben ezt
elmulasztjátok, akkor újra be
kell majd adnotok a jelentkezéseteket. Fontos, hogy az összes
dokumentumot hozzátok magatokkal, és semmit ne hagyjatok
otthon.
Az Egyetemre való beiratkozás nem egyenlő a tanulmányaitok megkezdésével, és
ezzel el is jutottunk a második
feladathoz: a regisztrációhoz.
A regisztrációt minden félév elején el kell végezni a tanulmányi
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rendszerben, melynek folyamán
két opció közül választhattok.
Az egyik, hogy beregisztráltok
a félévre, azaz aktív státuszba
helyezitek magatokat, a másik
pedig, hogy halasztotok, azaz
passzív félévet csináltok. Passzív
félévet legfeljebb egymás után
két alkalommal van lehetőség
választani. Ezek után meg kell

kezdeni a tanulmányaitokat,
de később újra lehetőség van
a halasztásra. Ha valaki pas�szív félévet választ most szeptemberben, akkor ne felejtse el,
hogy a tavaszi szemeszter elején
ismét választani kell, így abban
az esetben, ha a tavaszi szemesztert is halasztani kívánja valaki,
akkor újra passzív státuszt kell
választania a regisztráció alatt.
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Most pedig nézzük, mik
lesznek azoknak a teendői, akik
meg is kezdik a tanulmányaikat
most szeptemberben.
Tárgyfelvétel
A soron következő teendő
a tárgyfelvétel. Programtervező informatikus BSc szakon
a nappali tagozatosoknak az első
félévben fix csoportbeosztás fog
készülni és a TO (Tanulmányi
Osztály) előre fel fogja venni
a mintatanterv szerinti összes
kötelező órád. Ettől függetlenül érdemes megismerkedni
a Kurzusfelvétel menüpontjával,
hiszen a tavaszi félévben már
egyedül kell felvenned a tárgyaidat, továbbá már most is felvehetsz további kurzusokat.
Nálunk az IK-n a tárgyfelvétel három szakaszból áll.
A tárgyfelvétel első fázisa az előjelentkezés, amely során a hallgatók előzetesen jelzik, hogy
milyen tárgyakat áll szándékukban felvenni, és jobb esetben elvégezni a következő félév során.
Ezen információ alapján kerül
megállapításra, hogy az egyes
tárgyakhoz hány kurzus meghirdetésére van igény.
A jelentkezés második fordulója a rangsorolásos jelentkezés, melynek során különböző tanulmányi szempontok
szerint rangsort állítanak fel a
jelentkezők között. A lista elején
lévő hallgatók bejutnak az adott
kurzusra, akik pedig nem, azok
kereshetnek maguknak másikat.
A rangsorban azonos pontot
kapó hallgatók között egy közhttp://ikhok.elte.hu/bit

beiratkozás
napi nevén „mázli” nevű számérték dönt, amely egy ismert algoritmus alapján generált véletlen szám, és nevével ellentétben
nem a szerencsén múlik. A rang
és a „mázli” számításának részletes leírását megtalálhatjátok
a tanulmányi rendszerben.
A harmadik, egyben végső fázis a versenyjelentkezés,
amely során nem számít már a
rang, illetve a „mázli” pont. Itt
az számít már csak, hogy van-e
még szabad hely az adott kurzuson. Amennyiben van, akkor fel
tudjátok venni, ha nincs akkor
pedig nem. Így könnyen előfordulhat, hogy ha leadtok egy
kurzust, akkor azt öt perc múlva
már nem tudjátok újra felvenni.
Megjegyzendő, hogy a versenyjelentkezés már a szorgalmi
időszak első heteiben történik,
és a hiányzások számításánál
senki sem fogja figyelembe venni, hogy Te azért hiányoztál egy
óráról, mert később vetted fel.
Oktatás rendje
A tárgyfelvétel után már
nincs is más hátra, mint tanulni.
Egy tanév két szemeszterből áll,
egy szemeszter pedig 15+7 hétből. Az első 15 hét a szorgalmi
időszak, az ezután következő 7
hét pedig a vizsgaidőszak.
Az alábbiakban erről olvashattok.
Szorgalmi időszak
A szorgalmi időszakban előadásokra és gyakorlatokra kell
járni – illetve az előbbiekre nem
minden esetben kötelező, csak
erősen ajánlott. Ez idő alatt próhttp://ikhok.elte.hu/bit

bálják majd az oktatók elsajátíttatni Veletek a félév tananyagát.
A számonkérés legtöbb esetben
2-3 zárthelyi dolgozat formájában történik, illetve későbbiekben a beadandó programok készítése is a szorgalmi időszakra
fog esni.
Ezek alapján szerezhettek
tantárgyanként gyakorlati jegyet, ami feljogosít a vizsgázásra. Aki egy tárgyból nem szerez
gyakorlati jegyet, az vizsgajegyet
sem szerezhet, ezért elsődleges
feladat a gyakorlati – és persze
a hozzá kapcsolódó, az előadásokon elhangzott elméleti –
anyagok elsajátítása.
Vizsgaidőszak
A vizsgaidőszak említett 7
rövid hetét az őszi félévben még
nehezebb beosztani: az emberek
érthető okokból nem szeretnek
sem a karácsonyfa alatt tanulni,
és a szilveszteri bulin sem olyan
népszerű analízis jegyzettel
a kezünkben ismerkedni. A két
ünnep között a legritkább esetekben szerveznek vizsgákat,
én mégis azt vallom, hogy ha
van lehetőség egy-két tárgyon
túlesni Szilveszter előtt, akkor
ezzel a lehetőséggel élni kell.
A vizsgaalkalmakat célszerű
előre eltervezni és a vizsgaidőszakot egyenletesen felosztani,
így minden vizsgára lesz kellő
időtök felkészülni, ha a szorgalmi időszakban is kiegyensúlyozottan tanultatok.
A vizsgákra szintén a tanulmányi rendszerben tudtok majd
jelentkezni, amit általában érdemes az egyéni ütemterv alapján

már jó előre elvégezni, ugyanis
a vizsgaalkalmak is létszámkorlátosak.
Természetesen a sikertelen
vizsgák javítására van lehetőség, szám szerint kettő. Kivételt
képeznek ez alól azok a tárgyak,
amelyek minden félévben meghirdetésre kerülnek, ezekből egy
vizsgaidőszak alatt csak egyszer
lehet utóvizsgázni.
Tanulmányi Rendszer
A Tanulmányi rendszer egy
olyan webes szolgáltatás, mely
nélkülözhetetlen a tanulmányaidhoz. Ezen a felületen tudsz
regisztrálni, felvenni az óráidat,
vizsgáidat, ebben lesznek láthatóak a jegyeid, tudsz kommunikálni az oktatóiddal, vagy akár
megnézheted társaid tartózkodási helyét.
A következő év nagy változása számunkra az lesz, hogy
az eddig használt ETR (Egységes
Tanulmányi Rendszer) helyett
bevezetik a Neptun rendszerét
novemberben, mely ugyanúgy alkalmas lesz az ELTE-sek
kiszolgálására. Tehát ha azt
hallanád, hogy a Neptun nem
jó, elmondhatod, hogy azokat
a dolgokat fogja tudni, mint a
régi rendszer, sőt többet, ami
megkönnyíti
mindannyiunk
életét.
A következő félév rendjét
megtalálod a http://ikhok.elte.
hu/felevrendje oldalon.
Németh Júlia
Tanulmányi Bizottság elnök
ELTE IK HÖK
tb@ikhok.elte.hu

2012. augusztus - StartBIT

9

hallgatói önkormányzat

A HALLGATÓ ÖNKORMÁNYZAT IRODÁJA
Nálunk segítségre találsz
Néhány olyan információt szeretnék veletek
megosztani, amelyek az elkövetkezendő időszakban segíteni fognak Benneteket abban, hogy
könnyebben eligazodjatok az egyetemi életben.
Kezdjük rögtön pár definícióval, melyekkel már
most fontos, hogy tisztában legyetek.
Először is az IK HÖK, ami nem más, mint az Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzata. Tagjai
segítenek nektek eligazodni az egyetem útvesztőiben. Az önkormányzati tagok szintén egyetemre járó fiatalok. Amennyiben kérdésed van
a tanulmányaiddal, ösztöndíjaddal kapcsolatban
keresd őket bátran e-mailen vagy személyesen.
Ez utóbbihoz kapcsolódik második definíciónk
a HALI, azaz a Hallgatói Iroda, amit a Déli épület első emeletén, közvetlenül a büfé fölött találtok az 1.816-os szobában. Az IK HÖK iroda
szorgalmi időszakban a hét minden napján rendelkezésetekre áll 10 és 16 óra között.
A Hallgatói Iroda elérhetőségei:
Cím: 		
			
			

1117 Budapest,
Pázmány Péter sétány
1/C 1.816

Nyitvatartás:
			

hétfőtől - péntekig
10h-16h

E-mail: 		

iroda@ikhok.elte.hu

Telefon/fax:
			
Belső mellék:

(36) 1/381-2241
illetve 372-2534
(36) 1/411 6500/8141
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Miben is segítünk nektek?
• Képviseljük érdekeiteket kari és egyetemi
szintű testületekben. Fordulhattok hozzánk
tanulmányi, szociális, külügyi kérdésekkel,
valamint tájékoztatást kaphattok a kar és az
egyetem rendezvényeiről is.
• Itt vesszük át az ösztöndíjak elnyeréséhez
szükséges dokumentumokat.
• Tőlünk igényelhettek belépő kártyát az épületbe, amivel zárás után is bejöhettek, és ami
egyes géptermekbe is belépést biztosít.
Rendezvényeink és egyéb hasznos információk
kikerülnek honlapunkra, melynek címe: http://
ikhok.elte.hu.
E-mailen keresztül is kapcsolatba léphettek velünk az iroda@ikhok.elte.hu címen.
Kari újságunk a BIT magazin mindig fontos
és aktuális információkkal szolgál. Pályázati
kiírások, leadási határidők, szociális ösztöndíj
ponthatárai, rendezvényeink és egyéb fontos információk mellett különböző szakmai és érdekes
cikkek is helyet kapnak az újságban.
Sok új lehetőséget kínál neked a Hallgatói Önkormányzat, aminek előnyeit csak akkor tudjátok élvezni, ha tájékozódtok!
Várkonyi Éva
Megbízott irodavezető
ELTE IK HÖK
iroda@ikhok.elte.hu

http://ikhok.elte.hu/bit
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Sziasztok!
Gavallér György vagyok, jelenleg az ELTE IK Hallgatói Önkormányzatának alelnökeként tevékenykedem. Feladataim az elnök
helyettesítése, az önkormányzat gazdálkodási ügyeinek intézése,
irodájának működtetése, a működéshez szükséges eszközök beszerzése.
Az elnökségből az én munkám legkevésbé észlelhető a hallgatók számára. Nektek hallgatóknak egyetlen olyan problémátok
lehet, mellyel közvetlenül hozzám kell fordulnotok, ez pedig a
belépőkártyák kérdése. Belépőkártyát a http://ikhok.elte.hu/belepokartya oldalon igényelhettek. Ennek segítségével juthattok el
(a nyári időszakot kivéve) a Déli tömbbe (a Dunai és az Északi
kapun keresztül, még ha az zárva is van) és az épületalagsorában
(00-803) található számítógépes laborba.
Ha ezzel, vagy bármi mással kapcsolatban kérdésetek lenne
hozzám, az alelnok@ikhok.elte.hu címen elérhető vagyok, e mellett fogadóórát is tartok. Annak az időpontját csak az órarendem
kialakulása után tudom kihirdetni.

Gavallér György
alelnök
ELTE IK HÖK
alenok@ikhok.elte.hu

Sziasztok!

Szikszai Gergely
HJB elnök
ELTE IK HÖK
hjb@ikhok.elte.hu
http://ikhok.elte.hu/bit

Szikszai Gergely vagyok, jelenleg az ELTE IK Hallgatói Jóléti Bizottságának elnöke, és ennél a tisztségemnél fogva a Kari Ösztöndíj
Bizottság vezetője is. „Civilben” jelenleg a Programtervező Informatikus BSc szakon hallgatok. Legfontosabb feladataim közé tartozik
az utalási listák elkészítése az oktatási asszisztensnek; a kari hallgatói pályázatok előkészítése, elkészítése, koordinálása, elbírálása
és kiutaltatása; az egyetemi szintű pályázatok kari népszerűsítése,
és az ezekkel kapcsolatos információáramlás biztosítása. Javaslom,
mielőbb vessetek egy pillantást a http://ikhok.elte.hu/~hjb/ oldalra, ott megtaláljátok a korábbi féléves pályázatokat. Szeptemberben
feltehetőleg nem lesz jelentős változás, azonban az elkövetkező hónapokban új juttatási kormányrendelet várható, ami akár alapjaiban
is megváltoztathatja a finanszírozási rendszert, és ebből kifolyólag
a pályázatokat is.Ha a fent említett dolgokkal kapcsolatban kérdésetek lenne hozzám, a hjb@ikhok.elte.hu címen mindig megtaláltok.
Illetve fogadóórám is lesz, aminek az időpontja majd az órarendem
kialakulása után fog kiderülni, ezért várhatóan csak az első BIT-ben
jelenik majd meg. Rólam még talán annyit, hogy szeretek mindenféle sportot űzni, bár erről testalkatom nem feltétlen árulkodik.
Emellett, nagyon szeretem a finom ételeket, italokat. (Ez az, amiről
a testalkatom már inkább árulkodik.)
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Sziasztok!

Kiss Ádám
Külügyi Bizottság elnök
ELTE IK HÖK
kb@ikhok.elte.hu

Kiss Ádám vagyok az IK HÖK Külügyi Bizottságának elnöke.
Én vezetem és hangolom össze a 8-10 főből álló bizottság munkáját.
A bizottságnak két fő feladata van. A hallgatók számára szembetűnőbb
a különböző külföldi ösztöndíjakról való tájékoztatás és a pályázáshoz szükséges előkészületekben való segítés. Karunkon a legnépszerűbb ösztöndíjak az ERASMUS és a CEEPUS, de természetesen számos más ösztöndíj is létezik, melyekkel szintén érdemes foglakozni.
A bizottság másik fő feladata a külföldi egyetemekről karunkra érkező
hallgatók segítése. Számukra a megérkezéstől, egészen a hazautazásig
nyújtunk segítséget. Ez magába foglalja az adminisztrációs tevékenységeket, a szálláskeresést, és természetesen gondoskodunk róla, hogy
megismerjék hazánkat számos, jobbnál-jobb program keretein belül,
melyek nagy részére nektek is lehetőségetek van eljönni, és találkozni
velük. Mivel kiemelten fontos, hogy a külföldi hallgatók milyen véleményt alakítanak ki hazánkról, ezért erre a feladatra a bizottságon
belül működik a külügyes mentorrendszer, melynek olyan hallgatók
is tagjai lehetnek, akik nem „HÖKösök”. Fontos megemlíteni, hogy
a mentorrendszer kapcsolódik az ESN ELTE szervezetéhez, mely tagja
az ESN International-nek, vagyis az Erasmus Student Netwok-nek,
ami Európa legnagyobb diákszervezete. Tehát amennyiben tervezed, hogy tanulmányaid során részképzésre, szakmai gyakorlatra,
önkéntességre szeretnél menni külföldre, vagy csupán szeretnél külügyes mentor lenni, akkor írj bátran. Végezetül pedig, száz szónak is
egy a vége, „Csak a külügy!”.

Sziasztok!
Magyari Alexandra (Lexi) vagyok az ELTE Informatikai Kar harmadéves hallgatója, a Szervező Bizottság elnöke. Már régi motoros
vagyok, az egyetemi társadalmi életbe történő bekapcsolódásom
már a gólyatáborral elkezdődött és azóta sem szűnt meg. (Gólyák
nektek is ajánlom!) A Hallgatói Önkormányzatban 2010 júliusa óta
vagyok küldött, a Szervező Bizottság munkájában azóta is folyamatosan részt veszek. Az elnöki pozíciót a legutóbbi júniusi tisztújításon nyertem el.
A sikeres rendezvényszervezés egyik záloga az új ötletek és programok megvalósítása. Ezúton is szeretném a Szervező Bizottság és a magam
nevében felhívni a figyelmeteket, hogy javaslataitokkal, ötletekkel segíthetitek munkánkat. A Bizottság ajtaja mindenki előtt nyitva áll, továbbá
várjuk azon régi és új hallgatók jelentkezését, akik kedvet éreznek a rendezvényszervezésben való részvételre, amely nem kizárólag fáradságos
munka, hanem egy jó közösségben szerzett élmény forrása is lehet.
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Magyari Alexandra
Szervező Bizottság elnök
ELTE IK HÖK
szb@ikhok.elte.hu
http://ikhok.elte.hu/bit
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Sziasztok!

Németh Júlia
ELTE IK HÖK
Tanulmányi Bizottság
elnök
tb@ikhok.elte.hu

Németh Júlia vagyok, a kari Hallgatói Önkormányzat Tanulmányi Bizottságának elnöke. Tanulmányaimat az ELTE-n 2008-ban
kezdtem Programtervező Informatikus alapszakon. A közéletben
mindig aktívan részt vettem, a HÖK küldötte több mint 2 éve, a bizottság elnöke több mint fél éve vagyok.
A Tanulmányi Bizottság a klasszikus értelemben vett hallgatói
érdekképviseletet valósítja meg, ugyanis ez a bizottság foglalkozik a
tanulmányaitokat és a tudományos lehetőségeiteket érintő kérdésekkel, ami joggal mondható a hallgatói élet egyik legfontosabb területének. Ennek biztosításaként jelen vagyunk az összes olyan kari
szaktestületben, ahol a tanulmányaitokat érintő javaslattétel vagy
döntés születhet, ellátva a hallgatói érdekek képviseletét.
Az érdekvédelem mellett a bizottság másik jelentős feladata a
hallgatók és a leendő hallgatók tájékoztatása a fontos és/vagy aktuális tanulmányi információkról, illetve a tanév közben esetlegesen
felmerülő érdekvédelemi problémáitok megoldásában történő segítségnyújtás. Ezért is jutott nekem az a megtisztelő feladat, hogy
számos cikket írhassak az éppen kezetekben tartott újságba.
Tehát amennyiben bármikor bármilyen kérdésed, vagy problémád merül fel a tanulmányaiddal kapcsolatban – vagy éppen te is
szívesen részt vennél a bizottság munkájában –, akkor bátran fordulj
hozzám, vagy a bizottság többi felkészült tagjához személyesen vagy
e-mailben a tb@ikhok.elte.hu címen.

Sziasztok!
Berze András vagyok, az Informatikai Kar negyedéves hallgatója. Jelenleg programtervező informatikus szakon koptatom az
egyetem padjait. Bár már korábban is aktív segítője voltam a Hallgatói Önkormányzatnak, tagjává csak 2011 decemberében váltam.
Én vezetem az IK HÖK Kommunikációs Bizottságát, amely 2012
áprilisában jött létre azzal a céllal, hogy javítsa az önkormányzat
transzparenciáját, fejlessze az arculatot, a marketinget. Feladataink
közé tartozik a hirdetőfelületek karbantartása, a kari újság (BIT)
terjesztése, a levlisták felügyelete, az önkormányzat honlapjának és
közösségi felületeinek aktuális információval való feltöltése, illetve
a rendezvényeink marketing-stratégiájának kidolgozása. Rengeteg
szorgos kéz munkálkodik azon, hogy minden zökkenőmentesen
menjen, de mindig örülünk, ha új arcot üdvözölhetünk a soraink
között. Lelkes újoncokra és kreatív ötletekre mindig szükség van,
ezért ha ki szeretnéd próbálni magad, ne habozz és jelentkezz!
http://ikhok.elte.hu/bit

Berze András
Kommunikációs Bizottság
ELTE IK HÖK
kommunikacio@ikhok.elte.hu
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Harc a Hét Királyságban

Harcolj Te is a zászlóért!
Augusztus utolsó hetében igazi harc veszi kezdetét
a pusztafalvi településen. Egy remélhetőleg több száz fős
sereg lepi el a borsodi kis települést. A fővárostól messze
egy csendes kis helyen sok fiatal újdonsült egyetemista
teljesíti patrónusa kívánságait, a jó eredmény érdekében.
Elöljáróban annyit, hogy a táborban lovagkori kiképzést kapnak a résztvevők, kicsit megkésve ugyan. Ne felejtsük el, hogy
az igazi lovagokat már 7 éves korukban lovagi udvarhoz adták
szüleik. Mint fegyverhordozó
apród kísérte urát a harcba. Abban az esetben, ha szüleik tehetősek voltak, ünnepélyes keretek
között lovaggá ütötték 18 és 21
éves koruk között.
A lovagokat ebben a táborban egy-egy főpatrónus és három patrónus fogja irányítani.
Ezek a vezetők a kiképzés teljes
ideje alatt csapatuk rendelkezésére állnak. Velük kel, fekszik,
eszik és iszik. Bíztatja és ledorgálja őket.
A lovagi tornák során a lovaglásban, az úszásban, az ökölvívásban és a versírásban kellett
kiemelkedőt alkotni. Az uralkodók egy kicsit változtattak
a versenyszámokban. A lovagok fő erényeit biztosan használnotok kell, melyek közül
csak a legfontosabbat emeltem ki: erő, agresszív vitézség.
Az erőre mindenképpen szükségetek lesz, kedves lovagok,
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melyet a show-hajtás, a craft és
az éjszakai túra során be is mutathattok.
Ezeknek a feladatoknak a
megoldásához azonban szükség
van a megfelelő erőnlétre és az
energiára is, melyet a napi háromszori étkezéssel biztosítunk
számotokra. Mivel a folyadékbevitel is fontos a nagy nyári
napokban, ezért egy lovagbarát
kantint is üzemeltetni fogunk.
A megfáradt lovagok vis�szatérhetnek, hogy a csatákban
megfáradt végtagjaikat megpihentessék, és akik igazán bírják,
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még maradhatnak a zenés-táncos mulatságon is. Az idei évben
először nem sátrakban, hanem
kis faházakban hajthatják fejüket álomra a résztvevők.
A lovagi kiképzés legfőbb
vezetői is látogatást tesznek a táborba, hogy meséljenek az oktatási folyamatról, milyen lehetőségeket kínál az intézmény és
milyen igazi küzdelmek lehetnek a tanulási folyamat során.
Bemutatkoznak azok a fiatalok
is, akikhez bármilyen problémával fordulni lehet.
Amennyiben érzel magadban elég affinitást, erőt, kreativitást, költői hajlamot hogy
megmérettesd magad a tábor
többi seregével és lovagjaival,
akkor mindenképpen köztünk
a helyed.

http://ikhok.elte.hu/bit

bit közép
A lovagkorban kifejezetten
fontos szerepe van a ruházatnak és a kiegészítőknek. Biztos
vagyok benne, hogy a szervezők
örömmel fogadják azon lovagokat, akik lelkesedést mutatva korhű ruhákba öltöznek fel
az egy hét alatt. Úgy tartják
a legnagyobb történészek, hogy
a lovagok ruházata olykor meghaladta a 25-30 kg-ot is. Amen�nyiben úgy gondolod, hogy te
is élethű lovag szeretnél lenni,
mindenképpen szerezz be szükséges ruházatot.
Csajbók Judit
A tábor pontos ideje: 2012.
augusztus 23-28.
A helyszín a borsod megyei
település, Pusztafalu, mely
Miskolctól 98 km-re található észak felé. Az utazás ideje
alatt kiderül, ki melyik csapatba fog tartozni.

„Manapság a renyheség diadalmaskodik a serénységen, a tétlenség
a buzgalmon, a bűn az erényen, a fennhéjázás a bátorságon, az elmélet a gyakorlaton a fegyverforgatás terén.”

A gyülekező a Budapest-Keleti pályaudvaron lesz, a tábor díja tartalmazza a napi
háromszori étkezést, a szállást kőházakban, az utazást,
a programokon való részvételt és a jutalmazást.
Annyit érdemes tudnotok,
hogy a lovagkori téma csak
megközelítőleg fedi le a tematikát. A pontos témakör
a táborban kerül bemutatásra, felfedésre.

http://ikhok.elte.hu/bit
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kisokos
Bevezetés az egyetemi szlengbe

Csak röviden!
Az egyetemi szleng betűszavak, rövidítések és saját kifejezések folyamatosan bővülő tárháza, melyekből a felsőbb éves hallgatók rendkívül nagy szeretettel formálnak
körmondatokat. Az alábbiakban tekintsük át a legfontosabbakat, hogy ne ess pánikba, amikor meghallod őket.
Általános:
Egyetem: Ahova jó esetben nem
melegedni járnak az emberek.
ELTE: Eötvös Loránd Tudományegyetem (figyelj a helyesírásra!)
Kar: Az egyetemek alapegységei, az ELTE-n nyolc van.
IK: Informatikai Kar
HÖK: Hallgatói Önkormányzat
Rektor: Az Egyetem első embere, jelenleg Dr. Mezey Barna.
Dékán: A Kar első embere, jelenleg nálunk Dr. Horváth Zoltán.
Tanszék: A karok alapegységei,
az IK-n nyolc található belőle.
Minden tantárgy kapcsolódik
valamelyik tanszékhez.
WiFi: Ha van arra alkalmas
eszközöd, akkor több helyen is
elérheted az épületen belül, természetesen ingyen.
42: Ikerprím közé eső, összetett
szám. A prímtényezői alapján
szfenikus szám, tizenötszögszám, Catalan-szám, meandrikus szám, nyílt meandrikus
szám és Harshad-szám, és a
leglényegesebb, hogy válasz Az
Élet, A Világmindenség Meg
Minden nagy kérdésére.
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Tanulmányi:
BSc: Bachelor of Sciences – magyarul alapképzés, a Bolognai
rendszer csodája. A természettudósok jelzője az alapképzésben,
és a szakok nevében is megtalálható. Bölcsész megfelelője: BA.
MSc: Master of Sciences – magyarul mesterképzés, a Bologna
rendszer második csodája. A
természettudósok jelzője a mesterképzésben, és a szakok nevében is megtalálható. Bölcsész
megfelelője: MA.
Proginf: Programtervező informatikus – erre a szakra nyertél
felvételt.
Progmat: Programozó matematikus – a régi rendszerű képzésben a Proginf megfelelője,
mellesleg a Progterv első három
évét is így becézik.
Progterv: Programtervező matematikus – a Bologna folyamat
előtti (h)őskorban az osztatlan,
öt éves egyetemi képzés neve, a
kockák gyűjtőhelye.
Pepszi: Pedagógiai és Pszichológiai Kar – a tanári szakirányosok közelebbről is megismerhetik majd.
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Index: Magyarul Leckekönyv,
amiben írásban is rögzítik a teljesítményed. Mellesleg közokirat, hamisítása a BTK 274. § (1)
bekezdése szerint 3 évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.
TO: Tanulmányi Osztály – itt
intézheted a tanulmányaiddal kapcsolatos adminisztratív
ügyeid.
EHA: Egységes Hallgatói Azonosító – ez egy 7+1+4 karakterből álló kód, amely alapján
nyilvántartanak majd az Egyetemen.
ETR: Egységes Tanulmányi
Rendszer – webes szolgáltatás,
amely segítségével a tantárgyfelvételeket, vizsgajelentkezéseket
adminisztrálhatod, és sok hasznos információhoz juthatsz.
A félév közepén megváltozik
a tanulmányi rendszerünk,
Neptunt vezetnek be, de erről
később részletes információkat
fogtok kapni.
Szemeszter: Magyarul félév.
Egy szemeszter 15+7 hétből áll.
Mintatanterv: Egy táblázat,
amely alapján érdemes végezni a
tanulmányaidat. Ebből megtudhatod, hogy az adott félévben
milyen tárgyakat kell felvenned
és teljesítened, hogy időben elvégezd az Egyetemet.
Előfeltétel: Amikor bizonyos
tárgyak felvételének a feltétele
más tárgyak elvégzettsége.
Kredit: Annak a munkának a
mértéke, amit 30 tanulással töltött óra alatt végzel. Ebből kell
180-at összegyűjteni az alapszakos diplomához.
Kreditindex: Megszerzett eredményes osztályzataid és kredithttp://ikhok.elte.hu/bit

kisokos
értékük szorzatösszegének, és a
mágikus 30-as számnak a hányadosa, amely egyenesen arányos a
tanulmányi ösztöndíjjal.
Előadás: A tantárgyakhoz tartozó elméleti óra. Látogatása
nem mindig kötelező, ám erősen
ajánlott, mert a vizsgák többnyire erre épülnek.
Gyak: Gyakorlat – a tantárgyhoz
tartozó gyakorlati óra, amelynek
látogatása kötelező.
Gyakjegy: Gyakorlati jegy – a
tudás mérésére szolgáló háromvagy ötfokozatú érdemjegy.
A gyakorlati jegy megszerzése
előfeltétele, hogy egy adott tárgyból vizsgázhass.
Gyakvez: Gyakorlatvezető – a
gyakorlatot vezető személy, aki
akár felsőbb éves hallgató is lehet. Ő íratja a ZH-kat és írja be a
gyakorlati jegyet az Indexbe.
ZH: ZártHelyi – a gyakorlatok
anyagából álló számonkérés. Egy
tárgyból általában 2-3 ZH-t kell
írni. Ezek alapján határozzák
meg a gyakorlati jegyet.
Kollokvium: vizsga, a félév anyagából történő – általában elméleti
– számonkérés, melynek formája
lehet írásos, vagy szóbeli.
UV: Utóvizsga – elavult, köznyelvben használatos kifejezés.
Modernebb meghatározása: egy
tárgyból tett második- és további
vizsgák gyűjtőneve. Túlzott használata igénybe veszi az idegeket
és a pénztárcát.
Abszolutórium: Végbizonyítvány – akkor kapod meg, ha
minden tantárgyi kötelezettségedet teljesítetted. Az Indexedben
található, egyelőre kitöltetlenül.
Diploma: Amiért elvileg ide
http://ikhok.elte.hu/bit

jöttél – akkor kapod meg, ha
megszerzed az abszolutóriumot,
megvéded a szakdolgozatod és
leteszed a záróvizsgát.
Helyszínek:
Aréna: A Déli épület közepén
található háromszintes gödör
körfolyosóval. Alkalmas helyszín
a közös tanulásra.
Bólyai: A Déli épület legnagyobb előadója. Itt lesznek a legizgalmasabb előadásaid.
Gömb aula: Az Északi épületben található, igazából félgömb
alakú. Itt foghatsz először kezet a
Dékánnal, és itt veheted majd át
a Diplomád.
Kari könyvtár: Ingyenes hozzáférési lehetőség a szakirodalomhoz, az Internethez és alkalmas
hely a tanulásra.
Lovarda: Jobb érzésű emberek
a lovaikat, az IK a számítógépeit
tartja itt. A kar legnagyobb gépterme (kb. 120 db számítógéppel), amely tökéletes helyszínül
szolgál az ELTE LAN-ra.
Kocka: A programozó hallgatók
fejformája, egyúttal vidám vendéglátóipari egység, palacsinta,
málnaszörp, bundáskenyér, és sör
forrása Lágymányoson.
Jogszabályok:
NFTV: törvény a nemzeti felsőoktatásról (2011. évi CCIV. törvény)
SZMSZ: Szervezeti és Működési
Szabályzat
HKR: Hallgatói Követelményrendszer, az SZMSZ II. kötete.

Rendezvények:
PGT: Programozó GólyaTábor
– Kockák + mező + nap = hatalmas, többnapos buli; egy soha
vissza nem térő alkalom! Gyere
EL TE is!
Kocsmatúra: A beiratkozás utáni séta az Egyetem környékén,
amely során érintjük a Feneketlen tavat is.
Progiavató: A Gólyákat programozóvá avató szeánsz az első
szemeszter idusán.
Gólyabál: Ahova mindannyian
szép ruhában eljöttök, és hatalmasat buliztok Gólyatársaitokkal.
Lakóhelyek:
Koli: Kollégium – jó esetben itt
fogod tölteni egyetemi éveidet.
Az ELTE-nek 8 kollégiuma és 5
szakkollégiuma van.
DB: Diák Bizottság – a kollégiumokban a kollégisták érdekeit
képviselő szervezet.
EKIF: Egységes Kollégiumi Információs és Felvételi Rendszer
– aki kollégista akar lenni, az
ezen a rendszeren keresztül adhatja le kollégiumi jelentkezését,
illetve kaphat bővebb tájékoztatást a kollégiumokról.
Linkek:
http://elte.hu
http://www.inf.elte.hu
http://ikhok.elte.hu
http://golya.inf.elte.hu
http://etr.elte.hu
http://kollegium.elte.hu
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elérhető lehetőség

Hallgatói Mobilitás
A mobilitás alapvető célja, hogy tanulmányaid egy részét, vagy a szakmai gyakorlatot külföldi egyetemen, illetve cégnél végezd el, amelyhez kiemelkedő kapcsolati
tőkével nyújt neked segítséget az ELTE.
A hallgatói mobilitás kiemelt
szerepet kapott mióta Magyarország tagja az Európai Uniónak. Ennek első lépése volt,
amikor idehaza is bevezették
az európai képzési rendszert,
a többciklusú Bologna rendszert. Így az átjárhatóság sokkal
könnyebbé és átláthatóbbá vált,
mint azelőtt.

Ez mind szép és jó, de miért is
érdemes külföldre menni. Napjainkban, amikor már szinte mindenki rendelkezik diplomával,
szükség van új dolgokra, melyek
kiemelnek az átlag diplomások közül. Ennek egyik legjobb
eszköze, hogy részt vettél valamilyen mobilitási programban,
és ennek keretein belül megis-

Fontos tudni, hogy a kiutazás nem csak móka és mulatság.
Fontos egyrészt, hogy céltudatos
tervezés előzze meg, másrészt,
hogy már a tanulmányaid elején
elkezdd tervezni a kiutazásod, és
tudatosan készülj rá.

merted más országok kultúráját,
nyelvét és oktatását. A külföldön
töltött hosszabb időszak számos
készséged, illetve személyiséged
egészét tudja pozitív irányba befolyásolni, melyek a későbbiekben a javadra válhatnak.

18
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Az alábbiakban pedig pár
szóban a Karunkon megtalálható két legfontosabb ösztöndíjról:
ERASMUS:
Az ERASMUS eredeti jelentése European Community
Action Sceme for the Mobility
of University Students. Ez a
program az Európai Bizottság
legsikeresebb programja, amely
az európai hallgatók mobilitását
segíti elő, és több millió hallgató
vette már igénybe Európa-szerte.
A mobilitási program keretein
belül európai egyetemekre lehet
kiutazni fél, vagy akár egy évre
részképzésre, továbbá lehetőség nyílik szakmai gyakorlaton,
avagy önkéntes programban való
részvételre.
CEEPUS:
A CEEPUS jelentése Central
European Exchange Programme
for University Students. Így már
egyszerűbb rájönni, hogy ennek
az ösztöndíjnak a keretein belül
közép európai országokba lehet
kiutazni. A program keretein belül elsősorban 1-4 hónapra lehet
kiutazni intenzív kurzus-, szakdolgozati munka-, illetve doktori munka végzésére. Valamint
ennek a programnak a keretein
belül rövidebb időtartamú nyári
egyetemek is szerveződnek.
Amennyiben valamelyik ösztöndíj, avagy a mobilitás egésze felkeltette az érdeklődésedet, akkor
fordulj hozzám bizalommal, és írj
a kb@ikhok.elte.hu e-mail címre.
Kiss Ádám
Külügyi Bizottság elnök
ELTE IK HÖK
http://ikhok.elte.hu/bit

kollégium

ELTE Kollégium és tartozékai
Mint az Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzatának
kollégiumi megbízottja az én feladatom pár mondatban
irányt adni a kollégiumi élet mivoltáról, a kollégisták feladatairól, kötelességeiről és lehetőségeiről, amelyekkel
egy ELTE kollégiumban találkozhattok.
Mire is gondolhat egy gólya amikor megemlítik neki:
„Egyetemi kollégium”? A legtöbbetek - saját tapasztalataim
szerint - egy véget nem érő
bulira, sör és bor indokolatlan
mértékű fogyasztására, illetve
arra, hogy egész nap csak jól
érzitek magatokat, esetleg egymást. Sajnálom, hogy nekem
kell ellent mondanom, de ez
nem így van… Ennél sokkal
többről szól, és ha mostantól
egy varázsütésre tényleg „csak”
így lenne, mint ahogy fentebb
írtam, mi, akik már kollégiumban élünk egy ideje sivárnak és
jelentéktelennek éreznék ezt az
új életmódot. Persze vannak jó
bulik, több napos kolinapok és
büfé, ahol az ember a szomját
olthatja, de ezen felül ott van
az a rész is, hogy te itt élsz…
Itt tengeted mindennapjaidat,
megismered a szobatársaidat
és együtt vágtok majd neki a
nagybetűs életnek. Eleinte a
legegyszerűbb dolgokkal nézel
majd szembe - amik hirtelen
óriásiaknak tűnhetnek - mint
a főzés, vasalás, mosás. Mindig
lesz egy idegen a folyosón, aki
http://ikhok.elte.hu/bit

majd segít! Ingyen és bérmentve tart neked egy „Bevezetés
a gáztűzhelybe” előadást, és
lassan észreveszed, hogy nem
pár fős közösségek vannak
szobákban, egymástól elzárva,
akiknek pár ismerősön kívül a
többiekhez semmi köze, hanem
mintha az egész koli egy nagy
közösséget alkotna. És ez így is
van… és így is van jól!

úgy érzitek, hogy elakadtok a
tanulmányaitokban, keressetek egy felsőbb évest, segíteni
fog! Ha van egy jó ötletetek,
amiről úgy gondoljátok, hogy
nagy sikere lenne, keressétek
fel a helyi Diákbizottságot és
valósítsátok meg. Ismerjetek
meg minél több embert, ne a
szobátokba kuksoljatok, mert
közöttük lesznek az életre szóló
barátok, munkatársak, főnökök
és bár most még elég távolinak
tűnhet, de nem ritka hogy házastársak is. Mindezek mellett
persze fordítsatok elég időt a
tanulásra, és éljétek úgy kollégiumi életeteket, hogy minél
kevesebb társatokat zavarjátok,
ahogy majd ti is joggal várjátok
el, hogy vizsgára / zh-ra tanulás
közben csend legyen a folyosón
vagy épp az ablak alatt. Jövőre
majd segítsetek és adjatok legalább annyit a gólyáknak, mint
amennyit ti kaptok majd az elkövetkezendő hónapokban.

Én azt tanácsolom nektek,
hogy használjátok ki a lehetőségeket, amelyeket ez a közösség nyújthat. Ha kicsit is

Szabó Zsolt
Kollégiumi referens
ELTE IK HÖK
kollegium@ikhok.elte.hu

2012. augusztus - StartBIT

19

20

2012. augusztus - StartBIT
Nincs

Wifi

www.csoma.elte.hu

Nem

Nem ELTE-sek is?

URL

Nem

Bérlemény?

www.teteny.elte.hu

Igen (BME, BMF)

Nem

Nem

Van

www.kerekes.elte.hu

nfk.kollegium.elte.hu

Igen (hotel, munkásszálló) Nem (ELTE szakkolik vannak)

Igen (hotel)

Van (étterem)

Lesz (félév második felétől)

Büfé

Van

Foci, kosárlabda, csocsó, Foci, kosárlabda, úszás, Kondi, úszás, korcsolya (té- Foci, kosárlabda, pingkonditerem, pingpong
csocs, konditerem
len), fitnesz, táncoktatás
pong, konditerem

Sport

Mikulás party, Forraltborest, puncs-party, sörvirsli buli, Teaház, Filmklub...

2

Nincs

Nincs

*****

9000 Ft

14%

3

3

3

100 + Szakkollégiumok

NFK, Nándi

Nándorfejérvári úti
Kollégium

Rendezvények/Közélet

1-4

Van

Gólyatábor, Gólyaavató,
Mikulás buli, Szilveszter, Teaház, Kerekes Napok,
Valentin nap, TTNY-na- Anime klub, Filmklub, Pópok, Teaház, Filmklub, ker klub, Aerobik...
Spotrtnap...

2/4

Van

Nincs

***

9000 Ft

12%

3

10/10

2

510

KUK, Kerekes

Kerekes úti Kollégium

Klubok, Budaörsi Napok,
Showhajtás, Gólyatábor,
Teaház, Filmklub, Palacsinta, Lángos, Póker, Mec�csnézés, bulik hetente...

2/3

2000 Ft

Hálózati díj/félév

RJ45/szoba

****

*****

Netsebesség
2000.-

9000 Ft

15000 Ft

30%

4

10/10

2

1024 (670 ELTE)

NUK, TéTéNY

Nagytétényi úti
Kollégium

Kollégiumi díj (havonta)

18%

IK-s kari arány

11/4/4

Emelet
2/3

3

Épület

Ágy/Szoba

1110

KCSSK, Csoma

Férőhely

Rövidítések/Becenevek

Kőrösi Csoma Sándor
Kollégium

kollégium

http://ikhok.elte.hu/bit

http://ikhok.elte.hu/bit

2
7
3-4
0%

Épület

Emelet

Ágy/Szoba

IK-s kari arány

Nincs

Wifi
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Nem
Nem

Bérlemény?

Nem ELTE-sek is?
Nincs

Van

Büfé

URL

Nincs

Teaház, filmklub...

Sport

Rendezvények/Közélet

2

Nincs

Hálózati díj/félév

RJ45/szoba

***

***

Netsebesség

2

Nincs

2000 Ft

***

9000 Ft

10%

2-4

9

1

353

VUK, Vezér

Vezér úti Kollégium

www.adk.elte.hu

Nem

Nem

Van

Kondi, pingpong, Városliget a közelben

www.vezer.elte.hu

Igen (Corvinus)

Nem

Van

Pingpong, kondi, foci

Vezér Napok, Palacsintaház, Teaház,
Gólyatábor, Karácsonyi koncert,
Filmklub, Lan-Party, Színjátszókör,
Relax-day, Teaház, Ajtósi Napok,
Koncertek, Sportrendezvények, RókaKaraoke-party...
avató...

2

Van

2500 Ft

9000 Ft

2%

2

9

1

250

Ajtósi

Ajtósi Dürer sori
Kollégium

9000 Ft

Kollégiumi díj (havonta)

170

DUK, Dami

Férőhely

Rövidítések/Becenevek

Damjanich utcai
Kollégium

kollégium
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tanulmány
Na, most mi lesz Veled?!

Mentorrendszer
Biztosan eltöprengtél már azon, hogy kilépve a középiskola falai közül, mihez is fogsz kezdeni a merőben más
egyetemi rendszerrel. Nem kell nagyon megijedni, a válasz egyszerű. Mentorrendszer! Bizony, ezzel az egyetlen szóval összefoglaltam mindazt, aminek segítségével
problémák nélkül veheted a rendszer buktatóit és akadályait. Nézzük, hogy mit is takar ez!
Az egyetemi éveid alatt már
nem fogják a kezed, mindent
magadnak kell megcsinálnod.
Összeállítani az órarended, felvenni és leadni az indexed, pályázatokat benyújtani, korrepetálásokat keresni, stb. Ezekre pedig
senki se fog figyelmeztetni. Kivéve a mentorod! Éppen ezért az
új hallgatóknak az első félévben
biztosítunk minden héten 1 órát,
amit mentorórának hívunk. Ez
nem egy tantervben szereplő óra,
habár az eddigi években megjelent az órarendben is. Ezeken az
órákon egy mentor fog titeket
mindenféle érdekes, hasznos és
a sikeres egyetemi évekhez elengedhetetlen információkkal
ellátni. Minden csoportnak saját
mentora lesz, akihez nyugodtan
fordulhattok bármilyen problémával és kérdéssel. Sőt, bíztatlak
titeket, hogy még akkor is keressétek fel, ha nagyon nagy butaságnak hangzik a kérdésetek!
Örömmel fog segíteni, hiszen
ezért van.
Na, de ki is az a mentor?
Ő egy olyan felsőbb éves hallga-
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tó, akit külön arra készítettünk
fel, hogy minél több mindenben
tudjon neked segítséget nyújtani,
és átadja azt a tudást, ami neked, mint hallgatónak szükséges.
A mentorod fel fogja hívni a
figyelmedet a határidőkre, lehetőségekre és minden fontos dologra. Ugyanakkor nem
egy tanár, hiszen sok mentor
szinte egykorú veletek, így az
órák jó hangulatban telnek.
A mentorhallgatón kívül jelen
lesz még az órán egy mentortanár is, aki segítségetekre lesz például, ha valamilyen kérdés merül
fel az oktatással vagy oktatókkal
kapcsolatban.
Most gondolhatod, hogy
„Ugyan, magamtól is tudok boldogulni, minek töltsek egy órát
a mentorórával is?”. Azonban a
rideg valóság az, hogy te is előbb
fogsz leülni egy-két sörre, mint,
hogy órákat tölts a határidők és
tanulmányi kötelezettségek keresgélésével. Miért ne kötnéd
össze a kettőt? A mentorórák
megtarthatóak az egyetem falain
kívül, egy kis ebéd vagy pár sör
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mellett is. Jó társaságban hasznos
információk, tiszta profit!
Nagyon fontos, hogy a mentorórákon részt vegyél, ugyanis
ezek során tanuljátok majd meg,
hogy hogyan is éljétek túl az
egyetem rögös útjait. Az órák
kötetlenek, számonkérésre nem
kerül sor, hiszen a te érdeked,
hogy bent legyél. Bármilyen
önállónak gondolja magát az
ember, a nagy szabadság bizony mámorító és ez a hirtelen
változás sok fejtörést okozhat.
Nem beszélve az anyagiakról!
Az egyetem súlyos pénzeket
vesz el, ha elfeledkezel valami
határidőről vagy szabályról, és
kifogás nincs. Viszont sokkal is
támogathat, ha időben és helyesen adod le a pályázatokat, figyelsz a tanulmányaidra, stb. Ne
hagyjátok tehát ki semmiképp a
mentorórákat, hiszen veszteni
valótok nincs, de annál többet
nyerhettek! Hisz azért vagyunk,
hogy segítsünk és egy igazán jó
közösség része legyél.
Szádvári Tamás
mentorkoordinátor
http://ikhok.elte.hu/bit

tanulmány
Az OMHV által te is elmondhatod a véleményed…

Értékeld oktatóidat!
A mai Magyarországon, ahol ma már egy évben többen
jelentkeznek a felsőoktatásba, mint ahányan beiratkoznak
az általános iskolába, különösen fontossá válik a diploma
értékének, minőségének megőrzése, hogy diplománk ne
a hajdani érettségi bizonyítvánnyal váljon egyenértékűvé.
Szerencsére sok egyetemen még mindig minőségi diplomát lehet szerezni, így itt nálunk, az ELTE-n is.
Mi is az Oktatói Munka
Hallgatói Véleményezése?
Az ELTE Minőségfejlesztési Szabályzata szerint minden
hallgatónak lehetősége van a
félévben felvett kurzusaival, illetve a kurzusokat tartó oktatók
munkájával kapcsolatban véleményt nyilvánítani. Ezt nevezzük Oktatói Munka Hallgatói
Véleményezésének,
röviden
OMHV-nek. Ennek köszönhetően a hallgatóknak lehetősége
nyílik véleményezni oktatói
tevékenységét, ami által az oktató visszajelzést kaphat munkájáról. Ez fontos, hiszen így az
oktató megtudhatja, hogy mit
csinál jól, és mi az, amin adott
esetben változtatnia kellene.
Ehhez viszont arra van szükség, hogy bejárjatok az órákra,
és ezáltal valós visszajelzést adhassatok.
Az OMHV-nak is két oldala
van. Az egyik oldalon Ti, hallgatók álltok, akik kitöltitek a
kérdőíveket, a másikon pedig
az oktató, aki publikálja azokat.
Így jogosan merül fel Bennetek
http://ikhok.elte.hu/bit

a kérdés, hogy mi biztosítja azt,
hogy a véleményetek napvilágot lát. Sajnos jelenleg ezt semmi sem biztosítja. Csupán az
esélyét tudjátok növelni annak,
hogy az oktató publikálja a róla
alkotott hallgatói véleményt.
A mellékelt táblázat a
2011/ 2012-es tanév tavaszi
félévének OMHV kitöltöttségi arányát mutatja. Mint
láthatjátok ez a cél egyáltalán nem távoli, rajtatok is áll
mit érhetünk el közösen!
Kar

Kitöltési arány

ÁJTK

33,93%

BTK

54,04%

BGGYK

61,89%

IK

62,97%

PPK

46,49%

TáTK

38,33%

TÓK

54,64%

TTK

57,16%

ELTE

50,33%

Ezt úgy tudjátok megtenni,
hogy lelkiismeretesen kitöltitek
az OMHV kérdőíveket, és nem
utolsó sorban figyelmeztetitek,
buzdítjátok hallgatótársaitokat,
hogy tegyék meg ugyanezt.
Amennyiben sikerülne az
50%-os kitöltöttségi átlagot elérünk, akkor a Hallgatói Önkormányzat sokkal eredményesebben léphetne fel annak
érdekében, hogy a reprezentatívvá váló hallgatói véleménynek az oktatásban kézzel fogható következményei legyenek.
Hogyan lehet kitölteni ezt a
kérdőívet?
Az OMHV kérdőívek kitöltésére az tanulmányi rendszerben
van lehetőség, minden szemeszter végén. Azokat a kurzusokat
tudod véleményezni, amelyeket
év elején felvettél. Egy adott kurzust oktató munkájának véleményezése akkor válik érvényessé,
ha az adott kurzust hallgatók
25%-a, de legalább 5 fő kitöltötte.
A minimum kérdőívet az Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek
Bizottsága (OHÜB) dolgozta ki,
amelyet minden kar saját, karspecifikus kérdésekkel egészíthet ki. Aggodalomra azonban
semmi ok: egy kérdőív kitöltése
maximum néhány percet vesz
igénybe, amelyet egy-egy vizsga
után könnyed levezetésként érdemes megtenni.
Az elmúlt években a mi karunk mindig az egyetemi átlag
felett teljesített a kitöltöttség terén, és az előző hét szemeszterben mi értük el a legmagasabb
kitöltöttségi átlagot az Egyete-

2012. augusztus - StartBIT

23

sport
men. Ezt a továbbiakban is meg
kellene, meg kell tartani.
Nemrégiben elfogadtak egy
javaslatot, hogy ha a félév végén
kitöltöd az összes kérdőívet, akkor a nem sokkal előbbi cikkben

említett rangsorolásos jelentkezésnél +8 pontot kapsz. Ez pedig
sokat jelenthet, ha be szeretnél
kerülni a kedvenc oktatód óráira.
A diplomád minőségéhez
TE is hozzájárulhatsz, mégpedig

Van élet a kockaéleten túl is

Sport az ELTE-n
Vannak közöttetek sokan, akik sportolnak és még többen,
akik nem. Ez a cikk olyan, mint egy közös quest valamelyik MMORPG-ben mindenkinek szól, és ha átverekszed
magad az akadályokon, akkor biztosan találsz valami jó
kis neked való jutalmat is!
Már igen csak öreg sportos
vagyok az IK HÖK-ben, de így is
határozott célom van méghozzá
az, hogy te az Informatikai Karra frissen bekerült hallgató, mire
elhagyod az intézményünket, ne
csak a monitor előtt érezd magad otthon, hanem a sportpályán is.
Legelsőnek érdemes végigböngészni a http://www.
elteonline.hu/sport oldat. Itt
mindent megtalálhattok, ami
az ELTE vagy a Kar sportéletére
vonatkozik. A sportszervezetek,
sportpályák, sportszervezők elérhetőségeit, sportpályázati lehetőségeket, sportprogramokat,
szóval érdemes böngészni, ha egy
kicsit is érdeklődtök a sport iránt.
Az Egyetemen jelenleg 3 nagy
sportlétesítménnyel rendelkezik,
ezek a Bogdánfy utca ELTE sporttelep, avagy a BEAC, a Mérnök
utcai Sporttelep illetve az ELTE
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soroksári vízitelep. Ezen kívül
minden kollégiumban, illetve
több karon (PPK, TÓK, BGGYK)
is találhattok sportpályákat,
sportprogramokat.
Ha már szó esett a sportpályákról, essen szó arról, is
hogyan tudtok az edzéseken
részt venni. Jelenleg az ELTE-n
a hallgatói sportélet 2 nagy
alappillérre épül. Az egyik az
Egészségfejlesztési és Sporttudományi intézet által (ESI) által
meghirdetett testnevelési kurzusok, melyeket az ETR-ben vehettek fel. A kurzusok 1 kreditet
érnek és az órák a szabadon választható kurzusok terhére vehetők fel, félévente 5000 jó magyar
forintért. A másik alappillér
a sportösztöndíjasok rendszere.
A sportösztöndíjasok az ELTE
által kiírt pályázaton nyerik
el sportáguk koordinációját.
A nyertes pályázók pedig vállal-
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úgy, ha kitöltöd az OMHV-t.
Németh Júlia
ELTE IK HÖK
Tanulmányi Bizottság elnök
tb@ikhok.elte.hu
ják, hogy hetente kétszer edzéseket tartanak az adott sportágban (tehát ezek akár ti is lehettek
a jövőben).
Végül pedig hadd beszéljek
egy kicsit a könnyedebb szórakoztatóbb dolgokról, a sportrendezvényekről. Egész évben
rendszeresek a rendezvények,
többek között Éjszakai sportnap, a Sportfesztivál, 5vös
5km, Sport Pont, illetve más
kari rendezvények. Itt persze
nem csak sportolni lehet, hanem a szinte mindenhol fellelhető sörsátorban elfogyasztani
egy sört (avagy többet) és kitárgyalni az előző esti LAN party
eredményeit, vagy az éppen aktuális sportesemények végeredményeit is.
Bármelyik sportot is szeretnétek űzni egyetemünkön, kérjetek részletesebb infót tőlem,
vagy a mentorotoktól. További
részleteket találtok még a közösségi oldalakon, a gólyatáborban,
illetve ha több információra van
szükségetek, nyugodtan keressetek meg az elérhetőségeim valamelyikén.
Sportos üdvözlettel:
Lázár László
Sportreferens
ELTE IK HÖK
sport@ikhok.elte.hu
http://ikhok.elte.hu/bit

programok
Rendezvények a karon

A túra végén a túrázó csoportok
a Feneketlen-tónál össznépi közös találkozón vesznek részt.

Programajánló
Régi hagyománya egyetemi életünknek a különböző diákprogramok szervezése. A választék színes és sokrétű,
a hagyományőrző rendezvényektől – mint a gólyabál – ,
a szakmai rendezvényeken át egészen a bulikig. Vannak
csoport-, kari- és összegyetemi programok. Érdemes eljönni, a gólyáknak különösen ajánlott!
A szervezésünkben megvalósuló rendezvények célja –
egyebek mellett – az is, hogy segítsük a gólyák beilleszkedését,
a programok, a bulik alkalmával
jobban megismerjék egymást –
ideértve más karok hallgatóit is
– barátságok, netán szerelmek
szövődhessenek. Az egyetemi
élet a tanulás mellett erről is
szólhat.
Melyek azok a rendezvények közül, amelyekre már
most felhívjuk a figyelmeteket?
Progiavató
Valójában a gólyatábor
egyfajta folytatása, csak más
formában. A folytatás annyiban
igaz, hogy a gólyákból előbbutóbb programozók lesznek és
erről egy egész napos rendezvénnyel emlékezünk meg, amelyet a felsőbb évesek szerveznek.
Hangulatos összejövetel bográcsozással és esti bulival.
Gólyabál
Nincs egyetem gólyabál nélkül, egyetemünk hagyományos
http://ikhok.elte.hu/bit

rendezvénye, amelyet évente
rendezünk, az idei november
16-án lesz a PPK-val közös szervezésben a Lágymányosi Campuson. Gólyabáljaink eddig is jó
hangulatúak voltak. A gólyabál
egy életre szóló szép élményt
nyújthat.

Kocsmatúra
A kocsmatúra fontos és hagyományos közösségformáló
program a gólyák életében.
A kocsmatúra keretében bejárjuk az Egyetem közelében lévő
és figyelmet érdemlő különböző
„vendéglátóipari
egységeket”.
A túra célja, hogy a gólyák megismerjék és kiválasszák azokat a
vendéglátó helyeket, ahova egy
fárasztó nap után beülhetnek.

ELTEmető
Tipikus bulizós program.
A jó hangulat nem szokott elmaradni, a látogatása a jó szórakozás mellett csapatformáló jellegű. Azoknak ajánlanám, akik
a rock zene kedvelői. A könnyed
koncertet rockdisco követi.
Társas - Szerepjátékos Hétvége
Már-már hagyományos rendezvényünk, amelyet havonta
egyszer szervezünk. Pénteken
sokfajta társasjátékkal, szombatonként pedig szerepjátékkal.
Szakest
Nagyon fontos szakmai
rendezvény mindenki figyelmébe ajánlom, amelyen oktatóink tartanak rövid projektbemutató előadásokat. Az
előadásokat egy ital mellett az
oktatókkal folytatott kötetlen
beszélgetés követ.
Kocsmai Küzdősportok
(KKS)
Közel a Campushoz található
Gold Biliárd szórakoztató központ (darts, biliárd, csocsó, póker), amelyet az ELTE hallgatói
minden kedden térítésmentesen
vehetnek igénybe, amelyet italakciók egészítenek ki.
Magyari Alexandra
Szervező Bizottság elnök
ELTE IK HÖK
szb@ikhok.elte.hu
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IMPRESSZUM

KVÍZ
1. Hogy hívják az ELTE IK dékánját?
a) Dr. Horváth Tamás, b) Dr. Horváth Zoltán,
c) Dr. Horváth István

8. Hányadik helyezést ért el az ELTE IK az
OMHV-n?
a) 1,
b) 2,
c) 3

2. Mi az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat rövidítése?
a) EHÖK,
b) EGYHÖK,
c) EHALL

9. Hol tudsz üzenni a BIT szerkesztőségének?
a) bit@ikhok.elte.hu , b) bit@elte.hu,
c) bit@bit.hu

3. Hány betűtípussal találkozol a HKR-ben?
a) 2,
b) 3,
c) 4

10. Hány példányban jelenik meg a BIT magazin?
a) 500,
b) 700,
c) 1000

4. Hány hétből áll a vizsgaidőszak?
a) 5,
b) 6,
c) 7
5. Hol rendezik meg az idei gólyatábort?
a) Szolnok,
b) Budapest,
c) Pusztafalu
6. Melyik a legnagyobb ELTE-s kollégium?
a) KCSSK,
b) NUK,
c) DUK

11. Ki az IK HÖK elnöke?
a) Buzgán Attila Bence,
b) Gavallér György,
c) Szikszai Gergely
12. Ki a BIT magazin főszerkesztője?
a) Gaál Luca,
b) Göndör Gábor,
c) Németh Attila

7. Hányadik évfolyamba lép a BIT magazin?
a) 8,
b) 9,
c) 10

Készítette: Csajbók Judit

A helyes megfejtést beküldők között ELTE-s pulóvert sorsolunk ki a gólyatáborban. A megfejtést a
jatek@ikhok.elte.hu-ra várjuk. Beküldési határidő: augusztus 22.
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Junior Szoftvermérnök
Feladatok:
•
•
•

Java/JEE alkalmazások fejlesztése Unix/Linux környezetben
meglévő alkalmazásokba új komponensek és technológiák
integrálása
adatbázis modellezés

Elvárások:
•
•
•
•

felsőfokú végzettség informatika illetve villamos mérnöki
szakon
tapasztalat Java alkalmazások fejlesztésében
tapasztalat relációs adatbázisokkal
jó angol nyelvtudás (a német nyelv ismerete
előnyt jelent)

A változatos és kihívást jelentő szoftverfejlesztési feladatokon túl fejlődési
lehetőséget, versenyképes juttatást,
ösztönző munkakörnyezetet és
motivált csapatot kínálunk.
Amennyiben felkeltettük érdeklődésedet, és a fenti kritériumoknak
megfelelsz, kérlek küldd el
jelentkezésedet angol nyelven
a következő címre:
jobs@adnovum.hu

FÓKUSZBAN
A JÖVÔD
Tudatosan a siker felé

2%-OS KAMATTAL A DIPLOMÁDÉRT!

DIÁKHITEL2

Elsô hiteligénylési határidô a tanévben: szeptember 17.
Hiteligénylés csak Diákhitel Direkten keresztül!
www.diakhitel.hu

www.diakhiteldirekt.hu

www.facebook.com/diakhitel

