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Kedves Hallgatónk!  

  

Először is nagyon gratulálunk a sikeres felvételidhez!  

Szeretettel köszönt Téged az ELTE Informatikai Karának Diáktámogató Központja 

(röviden DTK) a Szombathelyi Campuson! 

Az ELTE IK Diáktámogató Központ (DTK, dtk.elte.hu) olyan oktatókból és 

pszichológusokból álló munkacsoport Budapesten és Szombathelyen, aminek célja, hogy 

segítsen Neked az egyetemen történő beilleszkedésben, személyes fejlődésedben és 

képességeid kibontakoztatásában. 

             

A DTK irodáját a szombathelyi campuson a B épület B201-es szobában találod. 

A DTK szombathelyi munkatársa Gogibedasvili Anna, diáktanácsadó pszichológus. 

Email-es elérhetőségek: 

ga@inf.elte.hu (Gogibedasvili Anna) 

Egyéni tanácsadásra, konzultációra bejelentkezés: savariatanacsado@inf.elte.hu 

Facebook oldal:  www. facebook.com/diaktanacsadoszombathely 

A DTK központi budapesti honlapja: https://dtk.elte.hu/ 

Megtalálsz minket továbbá: 

Szombathely Programtervező informatikus képzés weblapján: 

https://szoftvermernok.inf.elte.hu/ 

Szombathely Gépészmérnök képzés weblapján: https://www.szombathelyigepesz.hu/ 

FONTOS! 

Első éves IK-s hallgatóként egy kötelező kurzus- Egyetemi alapozó és tanulásmódszertan 

/Pályaszocializációs és tanulásmódszertan kurzus keretében MÁR A GÓLYA- ILLETVE 

REGISZTRÁCIÓS HÉTEN találkozol velünk! A kurzuson való részvétel kötelező. 

Lentebb táblázatos formában is megtalálod a tömbösített tréning pontos időbeosztását, 

illetve a kurzus ismertetését. 

Dátumok:  

2022. 09.02. Péntek 09:00-15:00 

2022. 09.05. Hétfő 09:00-15:00 

2022. 09.06. Kedd 09:00-15:00 

mailto:ga@inf.elte.hu
mailto:savariatanacsado@inf.elte.hu
https://www.facebook.com/diaktanacsadoszombathely
https://dtk.elte.hu/
https://szoftvermernok.inf.elte.hu/
https://www.szombathelyigepesz.hu/
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2022. 09.07. Szerda 12:00-16:00 

2022. 09.08. Csütörtök 09:00-15:00 

 

1. Egyetemi alapozó és tanulásmódszertan / Pályaszocializáció és tanulásmódszertan 

kurzus 

  Gólyahét Regisztrációs hét 
Szorgalmi 
időszak 

 

Szept.2.  Szept. 5. Szept.6. Szept. 7. Szept. 8. Október 

Péntek Hétfő Kedd Szerda Csütörtök ? 
09:00-
10:00 

Tréningblok
k 1. 

Tréningblok
k 2. 

Tréningblok
k 3. 

  

Tréningblok
k 5. 

  

10:00-
11:00 

Tanévnyitó   

11:00-
12:00 

  

Tréning 6. 
12:00-
13:00 

Tréningblok
k 4. 

13:00-
14:00 

  

14:00-
15:00 

  

15:00-
16:00           

16:00-
17:00             

              

 

A kurzuson hallgatótársaiddal együtt betekintést nyerhetsz az egyetemi követelmények mellett 

azokba a módszerekbe (pl. időgazdálkodás, stresszkezelés, tanulásmódszertan), melyek már 

sok hallgató életét tették könnyebben menedzselhetővé. 

Mit érdemes tudni a kurzusról? 

Ez a kurzus minden IK-s programtervező informatikus BSc, programtervező 

informatikus fejlesztő Felsőoktatási szakképzés, illetve a gépészmérnök BSc képzésen 

tanulmányait megkezdő gólya számára kötelező. INTERAKTÍV CSOPORTOS 

ÓRÁN fogsz részt venni, amit képzett trénerek és oktatók tartanak.  

 

Mire való? Mi fog történni? 

Az egyetem sok változást, új helyzetet hoz majd az életedben. Az új tanárok, újfajta 

feladatok, a megnövekedett mennyiségű információ befogadása és gyakorlatban való 

alkalmazása új képességeket is vár el Tőled. Ezekben való eligazodásban segít minden 

új hallgatót a kurzus. 

A tréningek és csoportórák során az ún. SOFT SKILLJEIDET fejlesztheted, olyan 

személyes készségeidet, ami a sikeres egyetemi évekhez és a munka világához is fontos 

lesz! 
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A kurzus a hallgatók minél gördülékenyebb egyetemi beilleszkedésében, továbbá a 

problémamegoldó gondolkodásmód, tanulási motiváció terén nyújt támogatást 

csoportos formában, s az egyéni önképzést, kommunikáció, kooperációt, csoportos 

munkavégzést segíti elő.  

Miből áll a kurzus? 
A kurzus 2 részre bontható: 
  

 30 órás TRÉNING, ahol a tanulásmódszertani és életvezetési készségek 

csoportos fejlesztése történik. 
 HETI RENDSZERESSÉGŰ CSOPORTÓRA a szorgalmi időszakban, ahol 

egy egyetemi oktató és egy felsőbbéves hallgató segít integrálódni a 

középiskolát felváltó egyetemi környezetbe. 

További információkért látogass el a Diáktámogató Központ honlapjára: 

https://dtk.elte.hu/regprog/ 

                               

2. Egyéni tanácsadás lehetősége 

Egyetemi éveid alatt, bármely életterületeden felmerült kérdésben, mi szívesen állunk 

rendelkezésedre egyéni tanácsadás keretében. A Diáktanácsadás egy olyan szolgáltatás, ami 

minden Informatikai Karhoz tartozó hallgató számára ingyenesen elérhető. Közös munkánk 

során új nézőpontokat kaphatsz ahhoz, hogy sikeresebb és kiegyensúlyozottabb tudj lenni, 

eredményesebb a tanulmányaidban, elégedettebb az egyetemi életedben. 

Az alábbi linken olvashatsz néhány visszajelzést az egyéni tanácsadással kapcsolatban és 

tájékozódhatsz a bejelentkezés módjáról: 

https://dtk.elte.hu/szolgaltatasaink/egyeni-tanacsadas/ 

Bejelentkezés Szombathelyen: savariatanacsado@inf.elte.hu 

 

3. Tájékoztató a speciális szükségletű hallgatóknak nyújtott szolgáltatásokról 

A speciális szükségletű hallgatóknak nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban kérjük, látogass 

el az alábbi honlapra: https://inf.elte.hu/specszukseglet 

 

4. Mastodon szociális háló 

Mastodon! Mastodon? Igen! 2022-es gólyaként lehetőséged adódik, hogy az ELTE saját 

zártkörű közösségi médiaplatformján pionír legyél. Mastodonon bekövetheted új 

diáktársaidat, tanáraidat, illetve már tapasztalt felsőbb éveseket, ők megoszthatják a 

gondolataikat és fontos információkat, ahogyan te is megteheted majd pár szükséges lépés 

után. Tarts velünk! 

https://dtk.elte.hu/regprog/
https://dtk.elte.hu/szolgaltatasaink/egyeni-tanacsadas/
mailto:savariatanacsado@inf.elte.hu
https://inf.elte.hu/specszukseglet
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1. Először is regisztrálj egy IIG azonosítót az ugykezelo.elte.hu/iig_azonosito oldalon 

(QR kód lap alján), ez az azonosító fogja végigkísérni az egyetemista éveidet, ezzel 

fogsz számos más felületen is belépni, beleértve az ELTE wifit is. 

 

2. Miután megkaptad az IIG azonosítód, lépj be a saját ELTE-s Mastodon szerverünkre, 

mastodon.elte.hu-ra a frissen regisztrált adataiddal! 

Kész! Majd találsz egy részletesebb leírást a felület használatáról, beleértve a funkcióit és 

szabályait. Nézz körül, érezd jól magad! 

 

 

 

 

  IIG azonosító      Mastodon 

 

  

Sikeres egyetemi éveket kívánunk! 

Üdvözlettel, 

Diáktámogató Központ 

(DTK) 

https://ugykezelo.elte.hu/iig_azonosito
https://mastodon.elte.hu/

