MAIL@SZERK

Tartalom
köszöntő
Dékáni köszöntő............................... 4-5
Elnöki köszöntő.........................................6
követelmények
A jogi útvesztő......................................... 7
beiratkozás
Minden kezdet nehéz............................8-9
HÖK
A Te érdekedben.................................... 10
Bizottsági elnökök bemutatkozója..... 11-13
ELTE Plusz program ........................... 13
bit közép
Harcra fel!........................................ 14-15
kisokos
Csak röviden! .................................. 16-17
lehetőségek
MSDN Academic Alliance....................... 18
kollégium
ELTE Kollégium és tartozékai ................. 19
Áttekintés a kollégiumokról .................20-21
tanulmány
Átsegítünk a buktatókon ...................... 22
Értékeld az oktatóid! . ........................... 23
sport
Van élet a kockaléten túl is.......................24
programok
Programajánló....................................... 25
IMPRESSZUM
Kvíz....................................................... 26

http://ikhok.elte.hu/bit

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, 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, én is ilyen voltam, 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
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köszöntő

Kedves fiatal Barátaim!
K
K

öszöntöm Önöket az
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Karán. Egyetemünk
tavaly ünnepelte alapításának
375. évfordulóját, amelyet tartalmas programokkal tettünk
emlékezetessé. Számunkra most
azonban legfontosabb az új tanév indulása. Az alapszakjainkon
és a felsőfokú szakképzésben tanulmányaikat most megkezdő
hallgatóknak gratulálok a sikeres
érettségi vizsgájukhoz, a mesterszakjainkra felvételt nyerteknek
pedig a frissen megszerzett diplomához. Az egyetemen életük
egyik új, meghatározó szakasza
kezdődik el. Sokan Önök közül
most először lépnek be az egyetem kapuin, tele várakozással és
elhatározással. Az első napok-
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ban szembesülnek elvárásainkkal,
a kar és az egyetem belső életével,
szabályaival.
Követelményeink
hallgatóinkkal szemben minden
szakon igen kemények, de meg�győződéssel állítom, hogy teljesíthetők. Ehhez azonban az kell,
hogy a kezdetektől fogva komolyan vegyék feladataikat, amelyek
között talán a legfontosabb, hogy
rendszeresen látogassák az előadásokat és a gyakorlati foglalkozásokat. Tudom, hogy nehéz ellenállni a szabadság csábításának,
ami a középiskolai kötött foglalkozások után friss élményként éri
Önöket, de a tantervi hálójukban
megfogalmazott feladatokat csak
akkor tudják sikerrel teljesíteni,
ha a kezdetektől fogva komolyan
együtt tudnak haladni tanáraikkal
a tananyag elsajátításában.
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arunkon hat éve elindítottuk a programtervező informatikus alapszakot 200 hallgatóval, három éve
a programtervező informatikus
mesterszakon közel 60 hallgató
kezdte meg tanulmányait nappali
és esti tagozaton. Az idén felveszünk közel 550 hallgatót a programtervező informatikus alapszak
nappali tagozatára, 100 hallgató
pedig az esti tagozaton kezdheti
meg tanulmányait. Mesterszakra közel 100 főt iskolázunk be a
nappali tagozaton, az estin pedig
közel 30 főt. Az idén ezen a szakon jóval nagyobb létszámra számítottunk. Sajnos, azonban még
mindig kevesen végeznek az alapszakokon, másképpen fogalmazva
nincs kellő számban utánpótlás.
A felsőfokú szakképzést az idén
hirdettük meg harmadszor az általános rendszergazda és a webprogramozó szakokon. Összesen
35-35 hallgató nyerhet felvételt
a nappali tagozatra illetve a levelező tagozatra. Az informatikatanár szakon csak a levelező képzési formában lesznek elfogadható számban frissen belépő hallgatóink. A térképész mesterszakon
a 20 fős keretszámot betöltöttük.
Ahhoz, hogy az ajánlott tanterv
szerinti időben diplomát kaphassanak, próbálják meg ütemesen teljesíteni feladataikat!
Ehhez oktatóink, munkatársaink,
a kar hallgatói önkormányzata és
http://ikhok.elte.hu/bit

köszöntő
a felsőbb éves hallgatók minden
segítséget megadnak. A hozzánk
először beiratkozó alapszakos
hallgatókat 20-25 fős állandó
csoportokba szervezzük és minden csoporthoz egy felsőbb éves
hallgatót, ún. mentort és egy
oktatót rendelünk. Mindkettőjük feladata a csoportok segítése,
informálása szervezett formában.
Segíteni szeretnénk Önöknek azzal is, hogy matematikából a középiskolai tanagyagra építve heti
kétórás foglalkozásokat szervezünk tudásszintjük kiegyenlítése, további sikeres tanulmányaik
érdekében. Kérem, éljenek a lehetőséggel az eredményes előrehaladásuk érdekében!

F

elhívom a figyelmüket
arra, hogy ebben a tanévben is tanulmányaikat
bármely szinten megkezdő hallgatókra vonatkozik a felsőoktatási
törvény azon rendelkezése, amely
szerint két lezárt félév alatt az államilag finanszírozott hallgatóknak minimum 27 kreditpontot
teljesíteniük kell ahhoz, hogy az
önköltséges kategóriába történő
átsorolást biztosan elkerüljék.
A beiratkozáskor erről is pontos
tájékoztatást kapnak munkatársainktól, akiknek a tanácsait érdemes az első naptól kezdve nagyon
komolyan venniük.

A

z alapdiploma birtokában a végzettek munkába
állhatnak, vagy tovább
tanulhatnak a mesterfokozat
(MSc diploma) eléréséért. Mesterszintű tanulmányaik befejezése után Önök előtt is nyitva áll
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a hazai és az európai munkaerőpiac,
de az Informatikai
Doktori Iskolában
is folytathatják tanulmányaikat
a
PhD tudományos
fokozat eléréséért.
Arra törekszünk,
hogy a tőlünk kikerülő szakemberek sikeres, alkotó
tagjai
legyenek
társadalmunknak.
Ehhez
korszerű
számítógépes infrastruktúrával és
nagy tudású oktatókkal és kutatókkal rendelkezünk.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem alapítása óta az oktatás
és a kutatás tekintetében Európa élvonalában halad. Kívánom,
hogy sikeres tanulmányaikkal,
eredményeikkel Önök is tovább
öregbítsék egyetemünk hírnevét.

Budapest, 2011. július 19.
dr. Kozma László
dékán

Életrajz (nem teljes)
1972. - Matematikus (programtervező) diploma, József Attila
Tudományegyetem, Szeged
1982. - Matematika tudomány kandidátusa
1993. - Egyetemi docens
2001-2003. - ELTE TTK gazdasági és műszaki dékánhelyettes
2002. - Neumann János díj
2003. - Habilitáció
2003. - Pro Universitate Emlékérem, Gábor Dénes Emlékérem
2003. szeptember 1. - Dékán, ELTE Informatikai Kar
Oktatási és kutatási területei: Objektum-orientált programozás
elméleti és gyakorlati kérdései, párhuzamos programozás problémái, programozási nyelvek szemantikája, temporális logikák és
alkalmazásaik.
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köszöntő

Kedves Elsőéves Hallgató!

M

int 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.

T

eljes 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 segítségért tudsz fordulni.
A segítséget pedig olyan hallgatóktól kaphatod, akik pár évvel
ezelőtt Hozzád hasonlóan olvashatták a bemutatkozó szöveget
a számukra küldött StartBITben. 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; próbálunk hozzájuttatni
Titeket egy kis anyagi támogatáshoz ösztöndíjak formájában;
szervezünk a számotokra rendezvényeket, ahol szakmailag fejlődhettek, vagy egyszerűen csak
jól érezhetitek magatokat; illetve
lehetőséget adunk, hogy külföl-
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di ösztöndíjak segítségével más
országokban tanulhassatok. Egyszóval, 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 egyharmada 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 irodánkat,
egy küldöttünket vagy éppen
a mentorodat. Örömmel fogjuk
Neked bemutatni a lehetőségeket, és amennyiben csatlakozni
szeretnél hozzánk biztos találni
fogunk olyan tevékenységet, ami
Hozzád illik, hiszen lelkes, szorgos emberekre mindig szükség
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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

A

felsőoktatásban résztvevőkre a számos törvény és
rendelet mellett a belső szabályozások egész sora
vonatkozik közvetlenül vagy közvetve, így ezek
között eligazodni nem éppen a legegyszerűbb feladatnak
tűnhet most számodra. Szerencsére nem ennyire rossz
a helyzet.

V

onatkozó jogszabályok
A felsőoktatással kapcsolatos törvények közül
a legfontosabb a 2005. március
1-jén hatályba lépett Felsőoktatási Törvény (Ftv), továbbá a
hozzá kapcsolódó végrehajtási,
valamint juttatási kormányrendelet. Ezek alapján készült el
az ELTE három kötetes Szervezeti és Működési Szabályzata
(SZMSZ), melynek különösen 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 HÖK Tanulmányi Bizottságát.
A HKR olvasása
Mikor a HKR-t olvasod, kétféle betűtípussal találkozol: a
szabályzat szövege normál be-
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tűkkel van szedve, és kisebb,
félkövér betűkkel találod meg a
Felsőoktatási Törvény ide vágó
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 fejezete 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.
Az alábbiakban tekintsük át,
hogy az Általános rész egyes fejezetei mit szabályoznak, hogy
tudd, hol keresd a választ, ha
kérdésed, problémád adódik.
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 – régebbi nevén
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat – a HKR egyik legfontosabb
része. A gyakorlatok, az előadások, illetve zárthelyik és vizsgák
szervezési szabályait találod itt.
Az V. fejezetben olvashatsz a
tanulmányok sikeres befejezésének szabályairól. Erre BSc-s
hallgatóként remélhetőleg 3 év
múlva lesz szükséged.
A VI. és VII. fejezet – régebbi nevén Térítési- és Juttatási
Szabályzat – szabályozza a hallgatói ki- és befizetéseket, azaz
azokat az eljárási díjakat, amiket
fizetned kell, illetve azokat az
ösztöndíjakat, amiket elnyerve
pénzhez juthatsz az Egyetemen.
Ez a HKR másik nagyon fontos
része.
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
azokkal a hallgatókkal, akik tanulmányaikat 2006 szeptembere
előtt kezdték meg, a XIII. fejezet pedig a speciális szükségletű
hallgatókat megillető kedvezményeket tárgyalja.
Cserép Máté András
Tanulmányi Bizottság elnök
ELTE IK HÖK
tb@ikhok.elte.hu
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beiratkozás

Minden

K

A beiratkozás és a félév rendje

kezdet nehéz

edves felvett, leendő ELTE-s Hallgató! Először
is engedd meg, hogy gratuláljak hozzá, hogy
felvételt nyertél egyetemünkre! Most pedig,
a gratuláció után következzen a mélyvíz! Ahogy kiléptél
a középiskolából a nagybetűs ÉLET-be, úgy terhelődik
rád mostantól több felelősség és előrelátás. 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 Neked, Nektek
felvázolni a teendőiteket a félév során, hogy mégse legyen
nehéz a kezdet.

B

eiratkozás 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 mennyiben 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:
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a regisztrációhoz. A regisztrációt minden félév elején el kell
végezni az ETR-ben (Egységes
Tanulmányi Rendszer – http://
etr.elte.hu), 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. Pas�szív 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 passzív 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 az ETR 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 fog megállapításra kerülni, 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 bejuthttp://ikhok.elte.hu/bit

Beiratkozás
nak az adott kurzusra, akik pedig
nem, azok kereshetnek maguknak másikat. A rangsorban azonos pontot kapó hallgatók között
egy köznapi 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 az ETRben.
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. Amen�nyiben 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 amiatt 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 minhttp://ikhok.elte.hu/bit

den esetben kötelező, csak erősen ajánlott. Ez idő alatt próbálják 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 esetek-

ben 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 az ETRben 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.
Cserép Máté András
Tanulmányi Bizottság elnök
ELTE IK HÖK
tb@ikhok.elte.hu
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HÖK
A Hallgatói Önkormányzat Irodája

A Te érdekedben

M

indenki, aki felvételt nyert, kellő mennyiségű
atyai, illetve anyai jó tanáccsal a tarsolyában
kezdi meg életének új periódusát az Informatikai Kar hallgatójaként. Tehát, az „egyél rendesen”, „ne
mindig a gép előtt ülj” és az ehhez hasonló intelmeket
most kihagynám. Néhány olyan információt szeretnék
megosztani Veletek, ami remélem némi segítséget jelent
majd tanulmányaid során.

T

úl vagy az első olyan
nyáron, amikor úgy lobogtathatod a személyidet a szórakozóhely bejáratánál,
hogy nem kell a mutató ujjadat a
születési dátumra helyezni, szüleid
pedig kezdenek beletörődni, hogy
majd csak kéthetente szükséges
mosni, és műanyagdobozba kell
porciózni, hogy szegény csemetéjük ne éljen pizzán, miközben
komolyan koncentrál a WOW és
tanulmányai megfelelő egyensúlyban tartására. Ezzel valahogy megbirkóztok. Az egyetemi lét néhány
apró trükkjét viszont szeretném
Veletek megosztani és remélem,
hogy a segítségetekre lehetek!
IK HÖK = Informatikai Kar
Hallgatói Önkormányzat. Az első definíció, amit idén megtanulhatsz. Ez még nem túl bonyolult ahhoz képest, amikkel az itt
töltött néhány év során lesz szerencséd találkozni, de előnyödre
válhat, ha tudod, hogy milyen
lehetőségeid vannak azon kívül,
hogy a felvételi értesítődben a
„jogod van hallgatni” örömteli
eredményt láthattad.
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Az IK HÖK iroda tanulmányi
időszakban a hét minden napján
rendelkezésedre áll 9 és 15 óra
között. A déli tömb 1. szintjén,
az 1.816-os szobában (déli büfé
fölött) lelhető fel. Mi vesszük
át a pályázatokat, valamint a
szükséges nyomtatványokat is itt
szerezheted be. A déli épületben
található gépteremben tőlünk
igényelhetsz belépőkártyát, rendezvényekre jegyeket is válthatsz.
Itt működik a Hallgatói Karrier
és Szolgáltató Központ kihelyezett ügyfélszolgálata is, rengeteg
érdekes és hasznos tanfolyam,
képzés, albérlet lehetőség, valamint kedvezményes jogosítvány
és nyelvtanfolyam lehetőségével, valamint az ELTE PLUSZ
programba is itt regisztrálhatsz.
Az északi épületben található
irodánkban (-1.66/b) pedig fogadóóráikat tartják a bizottságok
elöljárói.
A Hallgatói Önkormányzat
feladata az érdekeid képviselete.
Az ehhez kapcsolódó lehetőségeidről szeretnék némi tájékoztatást adni.
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Miben segítünk mi? Képviseljük az érdekeidet az egyetemi szintű testületekben, valamint kari szinten. Fordulhatsz
hozzánk tanulmányi, szociális,
külügyi kérdésekkel, valamint
az általunk szervezett rendezvényekről is itt kaphatsz tájékoztatást.
Az önkormányzat honlapjára (http://ikhok.elte.hu)
igyekszünk a számodra hasznos
információkat kihelyezni, valamint e-mailben is kapcsolatba
léphetsz velünk (iroda@ikhok.
elte.hu). Az ilyen formában feltett kérdések mindig megtalálják az ügyben leginkább járatos
küldöttet. Folyamatos tájékoztatást kapsz a kéthetente megjelenő BIT magazinból is, ami
a mindig legaktuálisabb információkat tartalmazza, keresd a
déli épületben, illetve az északi
IK HÖK iroda környékén.
Érdemes már szeptemberben felkeresni az irodát tájékozódás céljából, vagy a honlapon
található információkat olvasni
szorgalmasan. Ha nem vagy
résen lecsúszhatsz néhány pályázati határidőről, aminek elnyerése jelentősen megkönnyíti
az egyetemi életed. Rengeteg
lehetőséget kínál neked a Hallgatói Önkormányzat, aminek
az előnyeit csak akkor tudod
élvezni, ha tájékozódsz!
Lőrincz Zsuzsanna
Irodavezető
ELTE IK HÖK
iroda@ikhok.elte.hu

http://ikhok.elte.hu/bit

HÖK

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, mel�lyel 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,
emellett 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
Hallgatói Jóléti Bizottság 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 Programtervező Informatikus BSc szakon hallgatok. Legfontosabb feladataim közé tartoznak
az utalási listák elkészítése az oktatási asszisztensnek; a kari hallgatói
pályázataitok előkészítése, elkészítése, koordinálása, elbírálása és kiutalása; az egyetemi szintű pályázatok kari népszerűsítése, az ezekkel
kapcsolatos információáramlás biztosítása. Itt meg is ragadnám az
alkalmat, hogy a figyelmetekbe ajánljam a http://ikhok.elte.hu/~hjb/
oldalt, ahol megtalálhatjátok a korábbi félévek pályázatait. Ezek áttekintésével jó képet kaphattok a jövőbeni pályázatokról, illetve, hogy
mire lehet szükségetek szeptemberben, ha majd pályázni szeretnétek.
Ha a fent említett dolgokkal kapcsolatban kérdésetek lenne, a hjb@ikhok.elte.hu címen mindig megtaláltok. Illetve rendszeres fogadóórát
is szoktam tartani, annak időpontja azonban majd csak az órarendem
kialakulása után – várhatóan az első BIT-ben – fog napvilágot látni.
Rólam még talán annyit, hogy szeretek mindenféle sportot űzni,
bár testalkatom nem igazán árulkodik. Emellett, amit még nagyon
szeretek: a finom ételek és italok. (Ez az, amiről a testalkatom is árulkodik)
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Sziasztok!

Lázár Beáta vagyok az ELTE IK HÖK Külügyi Bizottságának elnöke. Alapvetően két területtel foglalkozik bizottságunk: a magyar
és a külföldi hallgatókkal.
A külügyes mentorrendszer a külföldről beérkező hallgatók segítésére jött létre. Feladatunk a mentoráltjainak segítségére lenni a
tanulmányaik, szálláskeresés és beilleszkedése során. Célunk, hogy
ittlétüket rendezvényeinkkel színesebbé tegyük, ezáltal népszerűsítve egyetemünket a külföldi hallgatók körében.
Ennek fordítottja a külföldi ösztöndíj lehetőségek sokszínűsége,
ami szakmai gyakorlatokat illetve rövidebb, hosszabb tanulmányi
utakat kínál. Feladatunk, hogy megtaláljuk a nektek legmegfelelőbb lehetőségeket. Tájékoztató napjainkon bővebb információkat
kaphatok, illetve érdeklődhettek, beszélgethettek régi kiutazó hallgatóinkkal élményeikről, az ottani egyetemről. Bár jelentkezni két
lezárt félév után lehet, nem árt már előre tervezni, érdeklődni, mert

a határidők rövidek és nem várnak senkire. Higgyétek el nem
jó érzés határidő miatt lecsúszni
egy ilyen lehetőségről.
Amennyiben szeretnétek ti is
segíteni külföldi hallgatótársaitoknak, vagy érdekelnek a különböző ösztöndíj lehetőségek,
külföldi szakmai gyakorlatok,
önkéntességek bátran kérdezetek akár személyesen, akár az
alábbi e-mail címen.
Lázár Beáta
Külügyi Bizottság elnök
ELTE IK HÖK
kb@ikhok.elte.hu

Sziasztok!

Ludányi Zsolt Roland
Szervező Bizottság elnök
ELTE IK HÖK
szb@ikhok.elte.hu
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Ludányi Zsolt vagyok, de legtöbben Ludynak hívnak,
az IK-s szokás szerint. Azon szerencsések, akik eljutnak
a gólyatáborba, tudják, hogy mindenkinek kell egy
becenevet választani. Amennyiben az illető nem elég
kreatív, hogy kitaláljon magának nevet, akkor a többiek teszik meg
ezt helyette, néha elég gonosz módon. Így történt, hogy egy lánytól
megkérdezték mi legyen a neve majd azt válaszolta: bármi. Ezután
Bárminek becézték. Az előbbi kis intermezzo után visszakanyarodnék
a bemutatkozásomhoz. Programtervező matematikus szakos hallgató
vagyok, még a régi ötéves képzésben tanulok. A Hallgatói Önkormányzatban (HÖK) sok éve tevékenykedem, számos területen kipróbáltam már magam. Az Önkormányzat több bizottságból áll, az egyik
a Szervező Bizottság (SZB), aminek az elnöki pozícióját tölthetem be.
Az SZB tagjai a HÖK küldöttei közül kerülnek ki, a feladatuk az Informatikai Karon lévő HÖK által szervezett rendezvények előkészítése
és lebonyolítása, valamint az egyetemi szintű rendezvények segítése.
A Bizottsági munkában minden hallható kiveheti a részét szavazati
joga viszont nem lehet. Ezúton szeretnék megkérni minden kedves
Olvasót, aki érez magában elhivatottságot vagy csak szeretné megtapasztalni, hogyan kell összeállítani egy nagy rendezvényt, az jelentkezzen az szb@ikhok.elte.hu e-mail címen. Lelkes újoncokra és kreatív ötletekre mindig szükség van, ezért ha ki akarod próbálni magad,
ne habozz és jelentkezz. Amennyiben kérdésetek van, azt nyugodtan
jelezzétek felém a Hallhatói Önkormányzat irodájában személyesen,
vagy a már fent említett e-mail címen.
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Cserép Máténak hívnak, a most kezdődő tanévben leszek negyedéves hallgató az ELTE Informatikai Karán, és kezdem meg egyben
tanulmányaimat Programtervező Informatikus mesterszakon. Már
két éve aktívan részt veszek a kari Hallgatói Önkormányzat (HÖK)
tanulmányi, tudományos és szociális tevékenységében, és már több
mint egy éve én töltöm be a Tanulmányi Bizottság elnöki tisztségét.
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 tanévközben 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!
Cserép Máté András
Tanulmányi Bizottság elnök
ELTE IK HÖK
tb@ikhok.elte.hu

ELTE Plusz program
Az ELTE Pluszba való belépés
egy egyedülálló lehetőség arra,
hogy ELTE-sként kevesebbet
költs: olcsóbban telefonálhatsz,
szórakozhatsz, ehetsz, ihatsz és
utazhatsz! Azért, hogy ha már
az ország legnagyobb egyetemére jársz, ne csak az oktatásban,
hanem más területeken is kamatoztathasd ezt az előnyt! Mindezt
pedig teljesen ingyen!
Kártyád felmutatatása ellenében kedvezményesen juthatsz
szak- és tankönyvekhez az Eötvös
Kiadónál, a Libriben, az ELTE
http://ikhok.elte.hu/bit

BTK Könyv- és jegyzetboltjában.
Csatlakozhatsz egy egyedülálló
ELTE-s flottához, amelyben ingyen beszélhettek egymás között
évfolyamtársaiddal és más ELTEs barátaiddal! További kedvezmények várnak az oly sokak által
kedvelt Ráday utca hangulatos kis
kávézóiban. A Stop Music Pub és a
Corvintető is folyamatos italakciókkal vár. Ha pedig mozogni szeretnél, az Astoria, a Mászóbirodalom és a Sirius Repülő Klub is sok
szeretettel várnak –természetesen
ide is kedvezményesen mehetsz!

Regisztrálni már a gólyatáborokban is lehet, beiratkozás után
azonnal pedig a kampuszodon is
át tudod venni a kártyádat! Ha ezt
valamiért elmulasztanád, ne csüggedj! Három ügyfélszolgálaton várunk, ahol átveheted a kártyádat.
Te nem voltál gólyatáborban,
de a többiek szóltak a programról?
Hát csatlakozz Te is! Online is regisztrálhatsz a www.elteplusz.hu
oldalon, személyesen pedig szeretettel várunk bármely ügyfélszolgálatunkon!
Mire vársz még? Váltsd ki Te
is a kártyád! ELTE Plusz, ha Te is
többet szeretnél!
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Harcra fel!

Lovagkor IK-s módra

I

dén 2011. augusztus 22-e és 27-e között lepik el
a veszprémi katonai tábort a lovagkor legjelentősebb egyéniségei. A kor legnagyobb egyeteme idén

is megrendezi a belépési programok sorát, melyre Téged
is nagy szeretettel várnak.

14
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A képek forrása: karenswhimsy.com

A

z uralkodói hatalom szétesése jellemzi ezt a korszakot. Több különböző
csapat fog versenyezni egymással,
hogy kinek a saját készítésű zászlaja lobogjon a vár legmagasabb
pontján. A lovagok szerepe itt
is nagy lesz, mégis szükség van
egy vezérre. Minden csapatot egy
patrónus fog vezetni, akik a saját
táborukkal alszanak, a meleget
adó sátorban. 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, melyet a showhajtás, a
craft és az éjszakai túrán 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 visszatérhetnek, hogy a csatákban megfáradt végtagjaikat megpihentessék, és akik
igazán bírják, még maradhatnak a zenés-táncos mulatságon is. Az oktatási intézmény legfelsőbb vezetősége is ellátogat, hogy pár szóban meséljen, arról,
milyen igazi harcokat kell kiállnotok az élet területein.
http://ikhok.elte.hu/bit
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A

A

lovagkorban nagyon fontos szerepe volt a ruházatnak. A páncélra, a sisakra, a pajzsra és a
fegyverekre is szükségetek lehet. Úgy tartják
a legnagyobb történészek, hogy a lovagok ruházata olykor meghaladta a 25-30 kg-ot is. Amennyiben úgy gondolod, hogy te is élethű lovag szeretnél
lenni, mindenképpen szerezz be szükséges ruházatot. A patrónusok és az uralkodók biztosan értékelni fogják a lelkesedést, akár pontok formájában is.
Ne feledjétek a harc a várért és az uralkodásért megy!
A legfontosabb felszereléseket azonban mindenképpen hozd el magaddal: hálózsák, polifoam, törölköző,
szappan, elemlámpa, papír, íróeszköz és költőpénz.

mennyiben érzel magadban elég affinitást, erőt,
kreativitást, költői hajlamot hogy megmérettesd magad
a tábor többi seregével és lovagjaival, akkor mindenképpen köztünk a helyed. Ugye Te is elgondolkoztál már azon, hogy milyen
lenne belecsöppenni az Age of
Empires karakterei közé? Most
megvalósulni látszik, hogy Te is
Knights and Merchants harcos
legyél, akkor nincs más teendőd,
mint jelentkezni és ezzel is erősíted a lovagkor színvonalát nem
mellesleg hozzájárulhatsz sereged elsöprő sikeréhez.
„Nem minden lovag lehet udvari ember, s nem minden
udvari ember lehet és lesz kóbor lovaggá. Mind a két
fajta szükséges a világon. MI nem csak képeken látjuk
az ellenséget, hanem a maga valójában.”
(Don Quijote)

A

lovagi táborba 2011. augusztus 22-én remélhetőleg közösen utazunk le, a Déli-pályaudvartól. A párbajok helyszíne Veszprém – Újmajor. Egy kicsit előre is tudtok utazni
az időben hiszen a helyszín egy eredeti szovjet laktanya. Az utazás hossza előreláthatólag 100 perces
lesz. Egyénileg is leutazhatsz a helyszínre, akkor a
veszprémi vasútállomáson tudsz csatlakozni a sereghez. Ez a 6 nap 5 éjszaka mindössze 14840 Ftba fog kerülni. De ne feledd ebben, már benne van
a napi háromszori étkezés, a programok és persze
a jutalmak is.

http://ikhok.elte.hu/bit

Csajbók Judit
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kisokos
Bevezetés az egyetemi szlengbe

Csak röviden!

A

z 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
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. Kozma
László.
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.

2011. augusztus - StartBIT

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.
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 kreditértékük szorzatösszegének, és
a mágikus 30-as számnak a hányadosa, amely egyenesen aráhttp://ikhok.elte.hu/bit

kisokos
nyos 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 három- vagy 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.
http://ikhok.elte.hu/bit

Diploma: Amiért elvileg ide 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, egyben a palacsinta, a málnaszörp, a bundáskenyér, és a
sör forrása Lágymányoson, az
előadások után.
Jogszabályok:
FTV: Felsőoktatási 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 éveid.
Az ELTE-nek 8 kollégiuma
és 5 szakkollégiuma van.
DB: Diák Bizottság – a kollégiumokban a kollégisták érdekeit
képviselő szervezet. Felépítése
kollégiumonként változó.
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://etr.elte.hu,
http://www.inf.elte.hu,
http://ikhok.elte.hu,
http://golya.inf.elte.hu,
http://kollegium.elte.hu
ELTE IK HÖK
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lehetőségek

MSDN Academic Alliance

Ingyen Microsoft szoftverek a hallgatóknak

K

edves Gólyák! Nemsokára megkezditek az ELTEs életeteket, amibe beletartoznak a gép mellett
végiggörnyedt órák is. Beadandó gyártás, ETRböngészés, és minden más. No, hát csak programozó lesz
belőletek. De ezt már tudjátok, vagy majd megtudjátok.
A jó hír, hogy ezt az időt egy jogtiszta Microsoft termékkel felszerelt géppel is eltölthetitek.

A

z alábbiakban szeretnék
Nektek beszámolni egy
nagyszerű
lehetőségről, az MSDNAA-ról. Joggal
kérdezhetitek, hogy mi is ez. A
hivatalos, az oldalon (lásd a linket alább) is megtalálható leírása,
a következő.
Az MSDNAA lehetővé teszi,
hogy a Microsoft közel összes
szoftverét (lényegében az Office
csomag és játékok kivételével) az
ELTE Informatikai Karának (továbbiakban IK) oktatói és hallgatói tetszőleges számú példányban
felhasználják oktatási és kutatási
célra. Ez nemcsak a kész szoftvereket jelenti, hanem a béta és RC
(kiadásra jelölt) tesztváltozatokat
(operációs rendszerek esetében),
a szoftverfejlesztő készleteket
(SDK), információs anyagokat és
dokumentációkat is.
Közérthetőbben, amíg hallgatók vagytok a karon, vagy akár
csak egy kredit értékű tárgyat
hallgattok az egyetemen, letölthetitek bármelyik szoftvert, amit
használhattok az otthoni gépeteken.
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Sok program az ELTE-s tanulmányotok alatt nagyon hasznos lesz, például a fejlesztőkörnyezetek (Visual Studio), amiben
a beadandóitokat fogjátok írni.
Az oldal, ahol minden információt megtaláltok: http://msdnaa.elte.hu.
A közvetlen letöltő oldal pedig: http://msdn63.e-academy.
com/elt_ik
Az évkezdés után ezen az oldalon beléphettek az e-mail címetekkel, és az oda kiküldött jelszóval (nem kell regisztrálnotok,
mindenki automatikusan bekerül
az adatbázisba – csak türelmesen
kell várni).
Az oldal használata könnyű,
még komoly angoltudást sem
igényel. Ezt az első belépés után
észre fogjátok venni.
A letöltések száma korlátozva van (minden egyes program
esetében 2). Egy kattintással jelezhetitek, hogy szükségetek van
még a szoftverre, így akár többször is letölthetitek ugyanazt a
programot.
Operációs rendszerek esetében (win server, xp, vista, win 7)
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a telepítés után aktiválnotok kell.
Ezt a letöltéskor kapott kulccsal
tehetitek meg. Fontos megjegyezni, hogy egy kulccsal csak egyszer
tudjátok aktiválni a rendszereteket.
A második gépre történő telepítéshez kérnetek kell egy plusz
kulcsot, amit az MSDNAA oldalán könnyedén megtehettek.
A felrakott programokat a
hallgatói jogviszonyotok megszűnése után is használni tudtok.
Új programok letöltésére, illetve
a meglévőek újratelepítésére viszont a licensz értelmében már
nincs lehetőség.
Az új szoftverek megjelenéséről a levelezőlistákra küldött
információs levelekben szoktam
tájékoztatást adni. Javaslom minden elsősnek, hogy iratkozzon fel
a “proginf ”- re. (https://listbox.
elte.hu/mailman/listinfo/proginf )
Ez a kezdeményezés csak Értetek van, semmiféle hátrányotok
nem származik belőle, használjátok ki. Akármilyen kérdésetek
van, nyugodtan keressetek, akár
a hivatalos címen: elms@inf.elte.
hu, vagy a saját e-mail címemen:
ketike@inf.elte.hu, vagy, ahogy
a dumaszínház tagjai mondják:
“Állítsatok meg az utcán!”
Bodnár Katalin
MSDNAA admin

http://ikhok.elte.hu/bit

kollégium
Útmutatás a kollégiumi kezdetekhez

ELTE Kollégium és tartozékai

M

int 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.

E

gy öreg kollégista valamikor így fogalmazott: „Vannak, akik
albérletben laknak, és vannak,
akik a kollégiumban élnek.”
Az igazság valóban ezen fogalmak között keresendő. A kollégium nem csak egy lakás, egy
szoba, amelyben alszol, tanulsz,
vagy épp eltöltöd a nap hátralévő részét, ráadásul mindezt
kötelező jelleggel megosztva
2-3 hallgató társaddal. Nem!
A kollégium maga az élet színtere
rengeteg lehetőséggel. Az ELTE
kollégiumai mindig is híresek
voltak sokszínűségükről. Rengetek öntevékeny csoport, program, buli és szórakozás várhat
rád, egy ilyen kollégiumban.
Én úgy gondolom, hogy aki
képes szűk közösségben élni, annak a kollégiumi élet nem jelenthet problémát, és meg fogja találni benne az összes szépséget, ami
miatt érdemes kollégistának lenni. Itt nem csak az olyan nagyszerű eseményekről beszélek, mint
a Kerekes-, Tétény-, Budaörsi
napok, a heti kollégiumi bulik,
közösségi rendezvények. Itt örök
barátságok kötődnek a közös jóra
http://ikhok.elte.hu/bit

való törekvés, a közös munka közben. A kerti partik a nyári vizsga
időszak végén, vagy épp az év eleji
összeismerkedés a gólyákkal, ezek
mind olyan események, amelyek
örökre megmaradnak az ember
emlékezetében (már ha nem viszi túlzásban a koli gólyatáborban
a bor fogyasztását).

Azonban el kell hogy mondjam,
és most itt kicsit komolyra is fordítanám a szót, nem mindig olyan
nagyszerű ez az élet, valamikor magunk hibájából, valamikor mások
miatt. Te sem szeretnél egy ZH
vagy vizsga előtti napon a folyosón
mulatozó embereket hallgatni, ahelyett hogy aludnál vagy épp még az

utolsó tételeket futnád át. Ezért téged is kérlek, hogy te se tedd ugyanezt társaiddal. A mulatozás nincs
tiltva bármeddig fennmaradhatsz,
ez nem egy középiskolai kollégium.
Ám mindennek megvan a maga
helye, pont ezért találták ki a klubokat, közösségi helyeket. Vigyázz
arra is, hogy ne vidd túlzásba az
egyetemen kívüli tevékenységeket.
El kell hogy mondjam, habár a tanterv úgy tűnik évről évre könnyebb
lesz, ez mégis csak egy NEHÉZ
szak, ha egyszer elveszted a fonalat
utána már nem lesz könnyű megtalálni. Segíthetnek ebben neked a

mentorok, mentortanárok, de még
úgy sem lesz egyszerű. Magadnak
kell eldöntened, akarsz e és fogsz e
tanulni.
Kovács Erneszt
ELTE IK HÖK
Kollégiumi megbízott
kollegium@ikhok.elte.hu
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Emelet
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Nincs

Wifi

www.csoma.elte.hu

Nem

Nem ELTE-sek is?

URL

Nem

Van (étterem)

Bérlemény?

Büfé

www.teteny.elte.hu

Igen (BME)

Nem

Van

Nem

Van

www.kerekes.elte.hu

nfk.kollegium.elte.hu

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

Igen (hotel)

Van (étterem)

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

*****

Van

17%

3

3

1

130 + 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

***

Van

10%

3

10/10

2

600

KUK, Kerekes

Kerekes úti Kollégium

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

1-3

2000.-

Hálózati díj/félév

RJ45/szoba

****

*****

Netsebesség
2000.-

Van

Van

Koli ösztöndíj

23%

17%

4

10/10

2

1024 (700 ELTE)

NUK, TéTéNY

Nagytétényi úti
Kollégium

IK-s kari arány

3

3

Épület

Ágy/Szoba

1293-650 (átépítés)

KCSSK, Csoma

Férőhely

Rövidítések/Becenevek

Kőrösi Csoma Sándor
Kollégium

kollégium

http://ikhok.elte.hu/bit

http://ikhok.elte.hu/bit

0%
Van

***
Nincs
Nincs

IK-s kari arány

Koli ösztöndíj

Netsebesség

Hálózati díj/félév

Wifi
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Nem
Nem

Bérlemény?

Nem ELTE-sek is?
Nincs

Van

Büfé

URL

Nincs

Teaház, filmklub...

Sport

Rendezvények/Közélet

2

***

3-4

Ágy/Szoba

RJ45/szoba

Van

7

Emelet

2

Nincs

2000.-

***

Van

2%

2-4

9

1

260

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, PalacsinGólyatábor,
Karácsonyi
taház, Teaház, Filmklub,
koncert, Relax-day, TeaLan-Party, Színjátszókör,
ház, Ajtósi Napok, KaraoKoncertek, Sportrendezke-party...
vények, Róka-avató...

2

Van

2500.-

1%

2

9

1

2

Épület

244

Ajtósi

170

DUK, Dami

Ajtósi Dürer sori
Kollégium

Férőhely

Rövidítések/Becenevek

Damjanich utcai
Kollégium

Nincs

Igen

Igen (hotel)

Van

Nincs

?

1

Nincs

?

***

Van

?

3

4/4/4

3

650

GH, Griff

Hotel Griff

kollégium
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tanulmány
mentorrendszer

Atsegítünk a buktatókon

A

z egyetemi élet jelentős változást jelent majd
a számotokra, megtanuljátok, hogyan kell
önállóan intézni az ügyes-bajos dolgaitokat.
Nehéz egyedül feldolgozni az újdonságokat és odafigyelni mindenre, ezért létrehoztunk számotokra egy
olyan rendszert, amivel könnyebbé szeretnénk tenni
a beilleszkedést.

A

z első definíció a mentorrendszerben, a mentor szó tisztázása.
Mentor: Jól informált és tapasztalt felsőbb éves egyetemista, aki
szívesen segít neked, igazít útba,
ha problémába ütközöl.

Mivel foglalkozik egy mentor?
Egy mentor elsődleges feladata,
hogy a segítségetekre legyen az
egyetemi életbe történő beilleszkedésetek során. A gimnáziumi
éveiteket lezárva az egyetemen
sok olyan kihívással, újdonsággal
szembesültök, amelyekkel önállóan kell megbirkóznotok. Itt már
nektek kell felvennetek az óráitokat, pályázati ügyeiteket is nektek kell intézni és bizony, ha nem
figyeltek, akkor olyan pénzektől
is eleshettek, amik nagyban megkönnyíthetik az egyetemi éveiteket.
A mentorok a szükséges információk átadásával, közösségi programok
szervezésével segítenek majd eligazodni. Emellett a mentorcsoportok
vezetőjeként igyekeznek egy olyan
közösséget létrehozni, amelynek
tagjai egész egyetemi tanulmányaik
során számíthatnak egymásra.
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Első lépések
Az egyetemen sok újdonságot fedeztek majd fel, de az első évben
még nem szakad rátok minden. Az
első félévben a Tanulmányi Osztály (TO) fogja felvenni az óráitokat, ami azt jelenti, hogy egy kész
órarendet fogtok majd kapni, amit
csak indokolt esetben tudtok majd
megváltoztatni. Ellenben a második félévtől ez már változni fog,
hiszen mindent magatoknak kell
intézni, beleértve az órarendkészítést is.
Amire oda kell figyelni! Az első félévben a te feladatod lesz a szociális és az alaptámogatás igénylése.
A mentorod természetesen mindenről mindig idejében fog tájékoztatni és egyben figyelmeztetni
a határidők betartására. Ha azt
hallod innen-onnan, hogy valami
nem kötelező, az még nem azt jelenti, hogy nem is kell megtenned.
Az előadások látogatása is ilyen,
hiszen sokszor nem kötelező, de
mégis komoly hátrányt jelent, ha
nem jelensz meg az előadáson.
Elsődleges feladat a tanulás,
ami nem is olyan egyszerű, mint
amilyennek tűnik. Ez esetben is
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bizalommal fordulhatsz a mentorod felé, hiszen segít a tananyag feldolgozásában is. Külön
korrepetálásokat is szervezünk
nektek, amiket érdemes igénybe vennetek. Nem mellesleg lesz
mellettetek egy mentoroktató is,
aki szintén a segítségetekre lesz.
A mentoroktató egy egyetemi oktató, aki akár még órát is tarthat
neked.
Amire mindenképp figyelj oda!
3 fontos alapszabály van:
1. Légy pontos, tartsd be a határidőket.
2. Tanulmányaid legyenek elsődlegesek.
3. Merj kérdezni minden esetben, amikor valamiben nem vagy
biztos.
Ne feledd, hogy már az első
tanítási héttől kezdve lesz hetente 1 mentorórád, ahol tudsz kérdezni. Ha előfordul olyan, hogy
a mentorod nem tudja a választ,
ő tudja, hogy kihez forduljon,
hogy hol keresse a megoldást.
Végül, de nem utolsó sorban,
hogyha szerinted a mentorod jól
végezte a munkáját vagy csak úgy
érzed, hogy te jobb mentor lennél,
akkor természetesen lesz rá lehetőség, hogy te is jelentkezz mentornak. Akár Te is lehetsz, aki segít és
támaszt nyújt az új gólyáknak!
Pető Alice
Mentor-koordinátor
http://ikhok.elte.hu/bit

,

tanulmány
Az OMHV által te is elmondhatod a véleményed

Ertékeld az oktatóid!

A
M

mai Magyarországon, ahol már egy évben többen
jelentkeznek a felsőoktatásba, mint ahányan beiratkoznak az általános iskolába, különösen fontossá válik a diploma értéke.

i 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-nak. 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.
Mint a lapnak, úgy 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 a kérdés,
hogy mi biztosítja azt, hogy a
véleményetek napvilágot lát. Sajhttp://ikhok.elte.hu/bit

nos jelenleg ezt semmi sem biztosítja. Csupán az esélyét tudjátok
növelni annak, hogy az oktató
publikálja a róla alkotott hallgatói véleményt. 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. A mellékelt táblázat a
2010/2011-es tanév őszi félévének OMHV kitöltöttségi arányát
mutatja. Mint láthatjátok ez a cél
egyáltalán nem távoli, rajtatok is
áll mit érhetünk el közösen!
Hogyan lehet kitölteni ezt
a kérdőívet?
Az OMHV kérdőívek kitöltésére az ETR-ben van lehetőség,
minden szemeszter végén. Azokat
a kurzusokat tudod véleményezni,
amelyeket év elején felvettél. Egy
adott kurzust oktató munkájá-

nak 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 öt szemeszterben mi
értük el a legmagasabb kitöltöttségi átlagot az Egyetemen. Ezt a
továbbiakban is meg kellene, meg
kell tartani.
Tehát a diplomád minőségéhez TE is hozzájárulhatsz, mégpedig úgy, ha kitöltöd az OMHV-t.
Kar	Kitöltési arány
ÁJTK
28,55%
BTK
32,41%
BGGYK
38,56%
IK	46,21%
PPK
32,49%
TáTK
41,49%
TÓK
42,66%
TTK
35,52%
ELTE
36,60%

Cserép Máté András
ELTE IK HÖK
Tanulmányi Bizottság elnök
tb@ikhok.elte.hu
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sport
Sport az ELTE-n

Van élet a kockaléten túl is

V

annak 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!

I

gen csak „fiatal” 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 érezed 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
soroksári vízitelep. Ezen kívül
minden kollégiumban, illetve
több karon (PPK, TÓK, BG�GYK) is találhattok sportpályákat, sportprogramokat.
Ha már szó esett a sportpályákról essen szó arról, is hogyan
tudtok az edzéseken részt venni.
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Jelenleg az ELTE-n a hallgatói sportélet 2 nagy alappillére
épül. Az egyik az Egészségfejlesztési és Sporttudományi intézet által (ESI) által meghirdetett testnevelési kurzusok,
melyeket az ETR-ben vehettek fel.

tóbb dolgokról, a sportrendezvényekről. Egész évben rendszeresek a rendezvények, többek között
Éjszakai sportnap, a Sportfesztivál, 5vös 5km, 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
online game parti eredményeit,
vagy az éppen aktuális sportesemények eredményeit.

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 vállalják, hogy hetente kétszer edzéseket tartanak az
adott sportágban (tehát ezek akár
ti is lehettek a jövőben).
Végül pedig had beszéljek egy
kicsit a könnyedebb szórakozta-

Bármelyik sportot is szeretnétek űzni egyetemünkön, kérjetek
részletesebb infót tőlem, vagy a
mentorotoktól. További részleteket találtok a közösségi oldalakon,
a gólyatáborban, illetve ha több
információra van szükségetek,
nyugodtan keressetek meg a gólyatáborban, az egyetemen, vagy
az elérhetőségeim valamelyikén.
Sportos üdvözlettel:
Lázár László
ELTE IK HÖK
Sportreferens
sport@ikhok.elte.hu
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programok
rendezvények a karon

Programajánló

E

gy kis kedvcsináló a 2011-2012-es tanév rendezvényeihez! Időrendben menjünk végig mit is tartogat nekünk az első év szórakozás szempontjából!

Gólyahét
Az első szemeszter kezdetén
részt vehettek az Informatikai
Kar gólyahetén. Aki nem tudott részt venni a gólyatáborban, azoknak szinte kötelező
program! Akik pedig részt vettek, már tudhatják, hogy nem
érdemes lemaradni egy ilyen
programról. Megismerkedhettek az évfolyamtársaitokkal és
felsőbb évesekkel, játékos formában feltérképezhetitek az
egyetem közvetlen környezetét
és Budapest útvesztőit. A gólyahét lezárásaként a Tanító - és
Óvóképző Karral (TÓK) együtt
tartott bulin alapozzuk meg a
közös Gólyabál ismeretségeit.
Programozó avató:
2011.10.01-én újraélhetitek
a gólyatábor hangulatát, egy
fergeteges napba sűrítve. Ez a
rendezvény egy szombati napra
esedékes. Csapatokba szerveződve tradicionális feladatokat
kell teljesítenetek vicces nevű
tanszékeken. Az összes vizsga
abszolválása után, ezen a rendezvényen veszítitek el gólyastátuszotokat, amikor is egy
programozó esküt kell letennetek.
http://ikhok.elte.hu/bit

Gólyakupa:
2011.10.07-én az egyetem
összes gólyatáborának győztes
csapata kvalifikálja magát erre a
megmérettetésre. Így az IK-t a
gólyatáborunk győztese képviseli. A csapatoknak az egyetem
Lágymányosi Campusán felállított állomásain kell feladatokat
teljesíteni. Három éven keresztül Nálunk volt a vándorkupa,
de tavaly elhódították, így idén
vissza kell szereznünk! Hajrá IK!
A rendezvény fináléjaként a nyertes csapat megkapja a vándorkupát, és az összes csapat közösen
bulizik egy nagyot.
Gólyabál
2011.11.17-én kerül megrendezésre Gólyabál az első
évesek tiszteletére. Tavalyi év sikerén felbuzdulva a bált idén is
a Lágymányosi Campus Gömb
aulájában rendezzük meg a Tanító - és Óvóképző Karral (TÓK)
közösen. A közös szervezésnek
főként praktikus okai vannak,
az Informatikai Karon (IK-n)
nagytöbbségben fiú vannak, míg
a TÓK nagyrészt hölgyekből áll.
A hagyományos program a köszöntőkkel kezdődik, majd hagyományos keringőt láthatunk

néhány gólyapár előadásában.
Ezt követően a kiegészítő programokon túl populáris zenekarok
adnak koncertet. Webcím: http//
tokikgolyabal.elte.hu
3Kari Kori Muri:
Ez a vicces nevű korcsolyázós
est az Informatikai Kar ötlete
alapján a Társadalomtudományi
Karral és a Természettudományi
Karral összefogva közösen rendezzük meg évente kétszer. Idén
december 7-én és február 22-én
lesz a Westend City Center jégteraszán. A jégen hallgatóbarát
árakon korizhattok, és didergés
ellen finom forralt bor ihattok.
Gyertek, csússzunk együtt!
Webcím: http//korimuri.elte.hu
Felező Bál/ Fel(es)ező buli:
Ezt a bulit elsősorban a tanulmányai felénél járó hallgatóinknak rendezzük. A felezőknek
alkalmuk nyílik visszaemlékezni
a gólyatábori élményeikre és az
egyetemen eddig eltöltött idejükre. Családias hangulatú rendezvény, ahol amatőr zenekarok
lépnek fel.
Szakmai és Kulturális est
Mint a rendezvény neve is sugallja, érdekes szakmai előadásokat hallhatok majd ezt követően
kulturális és szakmai feladatok
várnak rátok. Az est folytatásaképpen kötetlenebb társalgásra
kerül sor.
Ludányi Zsolt
ELTE IK HÖK
Szervező Bizottság elnök
szb@ikhok.elte.hu
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KVÍZ

A helyes megfejtést beküldők között ELTE-s pulóvert sorsolunk ki. A megfejtést a jatek@ikhok.elte.hu-ra várjuk. Beküldési határidő: augusztus 31.

1. Hogy hívják az ELTE IK dékánját?
a) dr. Kozma Tamás, b) dr. Kozma László,
c) dr. Kozma Sándor
2. Mióta tölti be a dékáni pozíciót?
a) 2002.,
b) 2003.,
c) 2004.
3. Mi az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat rövidítése?
a) EHÖK,
b) EGYHÖK,
c) EHALL
4. Hány betűtípussal találkozol az HKR-ben?
a) 2,
b) 3,
c) 4
5. Hol tudod felvenni az óráidat?
a) ETR-ben, b) HÖK-ben,
c) NEPTUN-ban
6. Hány hétből áll a vizsgaidőszak?
a) 5,
b) 6,
c) 7
7. Mi a témája az idei gólyatábornak?
b) lovagkor,
c) western
a) zombi,

8. Hol rendezik meg az idei gólyatábort?
b) Szentendre,
c) Szolnok
a) Veszprém,
9. Hányadik évfolyamba lép a BIT magazin?
a) 8,
b) 9,
c) 10
10. Hány százalék kedvezmény jár a Galaktika boltban az újság olvasóinak?
a) 10,
b) 20,
c) 30
11. Hol tudsz üzenni a BIT szerkesztőségének?
a) bit@ikhok.elte.hu , b) bit@elte.hu, c) bit@bit.hu
12. Hány példányban jelenik meg a BIT magazin?
a) 500,
b) 700,
c) 1000
+ neved, címed

Minden BIT magazin olvasónak 30% kedvezményt biztosítunk a Galaktika Boltban kapható könyvekre.
Ehhez nem kell mást tenned, mint a galaktikabolt.hu oldalon leadott rendelésednél beírni a megjegyzés rovatba, hogy „BIT”, vagy a rendelés előtt e-mailt írnod a webshop@galaktikamagazin.hu
címre, melyben jelzed, hogy csatlakozni szeretnél a „BIT” csoporthoz.
Készítette: Csajbók Judit

BIT magazin • Az ELTE IK HÖK hallgatói magazinja
2011. augusztus • IX. évfolyam, StartBIT különszám (0. szám)
Felelős kiadó: Buzgán Attila Bence • Alapító főszerkesztő: Sárközy Zsolt
Főszerkesztő: Göndör Gábor • Vezetőszerkesztő: Csajbók Judit
Tördelőszerkesztő: Gaál Luca • Olvasószerkesztő: Csajbók Judit • Korrektor: Buzgán Attila Bence , Csajbók Judit
Címlap: Csizmadia László • Grafika: Gaál Luca • Design: Papp-Kuster Ádám
Szerzők: Bodnár Katalin, Buzgán Attila Bence, Csajbók Judit, Cserép Máté András, Gavallér György, Kovács Erneszt, dr. Kozma László,
Lázár Beáta, Lázár László, Lőrincz Zsuzsanna, Ludányi Zsolt, Pető Alice, Szikszai Gergely
Web: ikhok.elte.hu/bit • E-mail: bit@ikhok.elte.hu • Megjelenik 1000 példányban
Nyomtatja: Publicitas Nyomda • Arculat: Kuster Média Csoport (www.kuster.hu)
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