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Kedves
Hallgatótársam!

Köszöntő
Egy nyitott és dinamikusan fejlődő felsőoktatási intézmény – a 2017. február 1-től
az ELTE részeként működő Savaria Egyetemi Központ– tájékoztatóját tartja
kezében. A Savaria Egyetemi Központban a minőségi oktatásra helyezzük a
hangsúlyt, ami annak a kiváló szakmai munkának eredménye, amelyet felkészült
oktatóink és elkötelezett hallgatóink közösen végeznek. A hangsúly a közös
munkán van, amelyben a hallgatóságra mint partnerre tekintünk.
A Savaria Egyetemi Központ számos alap- és mesterképzési szakot, továbbá
felsőoktatási szakképzést kínál azzal az üzenettel, hogy erős, műszaki,
informatikai, pedagógiai, sport- és rekreációs tudást szerezhetnek hallgatóink.
Képzéseink Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasági régiójába
vannak beágyazva, és annak igényeinek megfelelően kerülnek fejlesztésre. Az itt
szerzett diploma így nemcsak az ország legrangosabb diplomája, hanem a
legkeresettebbje is. Duális képzéseink számát bővítjük, ezek kiegészülnek több
kooperatív, illetve gyakorlatorientált képzéssel, amelyeket a régió vezető
vállalataival együttműködve tervezünk.
Szombathely egyetemi város, intézményünk célja, hogy hallgatóink a város
kulturális és társadalmi életébe bekapcsolódva, annak meghatározó szereplői
legyenek. Az ajánlónkat olvasók számára valószínűleg nagyon fontos az is, hogy
az ELTE Savaria Egyetemi Központ “helyben van”, nem kell sokat utazni a korszerű
és magas színvonalú piacképes tudás megszerzéséért, és ennek eredményeként
az ország legrangosabb diplomájáért.

Dr. Németh István
rektorhelyettes

Nagy örömmel köszöntelek az ELTE hallgatóinak közösségében. A Hallgatói
Önkormányzat nevében gratulálok, hogy az elmúlt évek munkájának jutalmaként
szeptembertől Te is Egyetemünk büszke polgára vagy. Bár idáig sem volt egyszerű
az utad, ezután is meg kell majd dolgoznod azért, hogy az itt töltött évek után az
ország méltán legértékesebb és legkeresettebb diplomájával indulj neki az életnek.
Egyetemi éveid alatt minden erőnkkel azon leszünk, hogy az itt töltött időt életed
legmozgalmasabb és legszínesebb időszakaként éld meg. A napjainkban is
formálódó felsőoktatási környezetben arra törekszünk, hogy a tradicionálisan erős
érdekképviselet segítségével és színvonalas hallgatói szolgáltatásokkal a legtöbbet
hozhasd ki abból a bizonyos „pluszból”, amit az ELTE adhat. A Hallgatói
Önkormányzat azért tevékenykedik, hogy a Te érdekeidet képviselje, kérdéseidre
választ adjon, problémáidban segítsen, mindezek mellett pedig változatos
tudományos, kulturális, sport és szórakoztató programkínálattal feledhetetlenné
tegye az egyetemi éveidet. Az itt szerzet barátok és tapasztalatok nagyban
befolyásolják a későbbiekben is az életed.
Egyetemi polgárként jogaid, kötelezettségeid és lehetőségeid is kiszélesednek:
tanulmányaid során a Tiéd a felelősség, hogy a rendelkezésedre álló széles képzési
kínálat nyújtotta lehetőségeket képességeidhez és igényeidhez mérten a lehető
legjobban kihasználd, és elsajátítsd azt a minőségi, piacképes tudást, amire
szükséged van a diploma utáni életben.
Kívánom, hogy Egyetemünk közösségében mielőbb megtaláld a helyed és amikor
visszatekintesz, ne férjen kétség ahhoz, hogy az itt töltött idő minden perce megérte!
Sikerekben és élményekben gazdag éveket kívánva, baráti üdvözlettel,

Egervári György

szombathelyi ügyekért felelős alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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NEPTUN

Mostantól Te is teljes jogú egyetemi polgár vagy, ezért számodra is elérhetővé válik
interneten keresztül Egyetemünk tanulmányi rendszere, a Neptun. Segítségével
kommunikálhatsz társaiddal, oktatóiddal, információkat szerezhetsz tanulmányi- és
pénzügyeidről, valamint a Neptunban kell majd felvenned tárgyaidat és jelentkezned
vizsgáidra is.
Alább összegyűjtöttük Neked a Neptunnal kapcsolatos legfőbb tudnivalókat.

ELEKTRONIKUS TANULMÁNYI RENDSZER

A NEPTUN ELÉRÉSE
A Neptunt a https://neptun.elte.hu webcímen érheted el, a „Hallgatói webes felület”
(továbbiakban HWEB) linkre kattintva.
Belépéshez a HWEB nyitó oldalán kell megadnod a Neptun-kódodat és a jelszavadat.
Javasoljuk a nyitóoldalon felsorolt támogatott böngészők valamelyikének a használatát.

A NEPTUN KÓD ÉS A JELSZÓ
A Neptun használatához Neptun-kódra és jelszóra van szükséged. A Neptun-kódodat a
ponthatárok kihirdetését követő hetekben, e-mailben kapod meg.
Amennyiben az e-mail nem érkezik meg a felvételi eljárásban megadott e-mail címedre,
akkor ezt feltétlenül jelezd az info@felvettek.elte.hu címen, vagy személyesen a a SEK
Tanulmányi Hivatalában (SEK-TH).
Ha korábban nem rendelkeztél Neptun eléréssel, akkor az induló jelszavad Te magad
tudod megadni a https://qter.elte.hu (továbbiakban: Q-tér) ’Új jelszó’ szolgáltatásának
segítségével.
Ha már használtad Egyetemünkön a Neptunt, akkor a régi Neptun kódod érvényes a
továbbiakban is. Jelszavad is a régi maradt. Ha nem emlékszel rá, akkor meg tudod
változtatni a Q-tér ’Új jelszó’ szolgáltatásával.
Mivel a rendszer Rólad és másokról is bizalmas információkat tárol, nagyon fontos, hogy
jelszavadat senkinek se áruld el! Ellenkező esetben visszaélésre adsz lehetőséget.
Kérjük, hogy a Neptunba való belépés előtt tanulmányozd a https://neptun.elte.hu
oldalról elérhető Neptun dokumentációt!
A felvételi határozatodat bejelentkezés után a Tanulmányok főmenü / Hivatalos
bejegyzések menüpontja alatt találod meg.
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DIÁKIGAZOLVÁNY
Meddig érvényes a középiskolában kapott
diákigazolványod?
Amennyiben birtokodban van a 2016/17-es tanévre érvényes, matricával ellátott
középiskolai diákigazolványod, úgy azt még használhatod 2017. október 31-ig, ELTE-s
hallgatóként is. De ha felsőoktatási bérletre van szükséged, mihamarabb igényelj
ELTE-s diákigazolványt!

Hol tudod a diákigazolványoddal kapcsolatos ügyeidet
intézni?
Diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyeidet a SEK-TH Információs Irodájában, illetve
elektronikusan a Neptunban tudod intézni. A részletes információkat megtalálhatod a
http://qter.elte.hu oldalon. Az igényelt állandó diákigazolványod elkészültéig ideiglenes
igazolást kaphatsz, ha az előírt feltételeknek eleget tettél.

Honnan tudod, hogy megérkezett az új diákigazolványod?
Diákigazolvány-igénylésedet várhatóan az Oktatási Hivatal oldalán tudod majd nyomon
követni. Ha sikeres státuszba kerül az igénylésed, tudható, hogy új diákigazolványodat
elpostázták annak a felsőoktatási intézménynek, amelyiknél az igénylést
kezdeményezted. Felhívjuk figyelmedet, hogy a diákigazolvány csak érvényesítő
matricával érvényes. Az érvényesítést a SEK Tanulmányi Hivatal ügyfélszolgálatain
végzik, az új diákigazolványod kiadásával párhuzamosan.
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Diákigazolványoddal kapcsolatos további teendőid
Diákigazolványodat minden félévben érvényesíttetned kell a SEK TH-n, amelyek
egész tanévben rendelkezésedre állnak.

Miért jó Neked az ELTE-s diákigazolvány?
Először is azért, mert az érvényes diákigazolvány igazolja, hogy az ELTE
hallgatója vagy, emellett pedig kedvezményeket biztosít számodra az
utazáshoz, kulturális tevékenységekhez, könyvvásárláshoz. A kedvezményekről
a http://www.diakkedvezmeny.hu/ oldalon olvashatsz bővebben.

SEK TANULMÁNYI HIVATAL
INFORMÁCIÓS IRODA
A szakos tanulmányaidhoz kevésbé szorosan kötődő adminisztratív ügyeidet a SEK-TH Információs
Irodájában tudod intézni:
Diákigazolvány-ügyintézés
Elfelejtett Neptun-jelszó megváltoztatás azoknak, akik nem használhatják az elektronikus
jelszó megváltoztatást
Hallgatói jogviszony-igazolás kiállítása
A Neptunban helytelenül szereplő személyes adatok javítása
Hallgatói tanulmányi kérvények

Könyvtári szolgáltatások a SEK-en
Neptun Iroda
A SEK-TH-n belül működő Neptun Irodához az

PLÁGIUMKEZELŐ SZOLGÁLTATÁS

alábbi ügyek kapcsán fordulhatsz:

KÖNYVTÁRI KATALÓGUS

Hallgatói pénzügyek
Számlakiállítás
Neptun problémák kezelése

Elérhetőségeink:
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.
https://sek.elte.hu
06 94 504 499
neptun@sek.elte.hu

KÖNYVTÁR
TEMATIKUS WEBLAPJAI

E-LEARNING
RENDSZERTÁMOGATÁS

Hallgatói pénzügyi kérvények

HALLGATÓ

Elérhetőségeink:
9700 Szombathely,
Károlyi G. tér 4.
https://sek.elte.hu
06 94 504 330
tanulmanyi@sek.elte.hu

OKTATÓ

PODCAST VIDEO
SZOLGÁLTATÁS

EGYÉNI ÉS CSOPORTOS OKTATÁS

E-DOKUMENTUM TÁR (DRM)

DIGITALIZÁLÁS
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WiFi a Savaria
Egyetemi Központ
falain belül
A gólyahétre az alábbi WiFi csatlakozási lehetőséget biztosítjuk:

1

Kapcsolódj az „GOLYAHET” nevű hálózatra.

2

A csatlakozáshoz szükséges jelszó: eltesekgolya

A hallgatók részére a SEK területén egész évben biztosított WiFi internet elérés a nyár
folyamán minimálisan módosul. A szükséges tudnivalókat e-mailben közöljük a hallgatókkal.
A Következő oldalon olvashatjátok, hogy a szolgalmi időszakban hogyan használhatjátok a
wifit.
Kérdés esetén írj az informatika@sek.elte.hu e-mail címre.
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Pár információ az e-mail szolgáltatásról:

E LT E - S E - M A I L C Í M I G É N Y L É S

Caesar.elte.hu
Minden ELTE-s hallgató jogosult arra, hogy az ELTE Informatikai Igazgatóság (ELTE
IIG) által biztosított e-mail szolgáltatást igénybe vegye.
Egy böngészőben nyisd meg az alábbi oldalt: https://ugykezelo.elte.hu
Kattintsunk a „BELÉPÉS”-re.
A Neptun ikonra kattintással (jobb felül), majd a Neptun azonosító és a Neptun jelszó
begépelése után (alul) kattints a „BEJELENTKEZÉS” gombra.
A „VÁLASZTOTT IIG AZONOSÍTÓ” egy felhasználónév (lehetőleg a nevedre utaljon),
ami 3-12 karakter hosszúságú, az angol abc kisbetűit tartalmazhatja, illetve kötőjelet
és számot. Nem lehet benne pont, szóköz vagy alulvonás sem és betűvel kell, hogy
kezdődjön.
A „VÁLASZTOTT IIG JELSZÓ” és a „VÁLASZTOTT IIG JELSZÓ MEGERŐSÍTÉS”
mezőbe egy legalább 6 karakter hosszú jelszót adj meg, ez nem egyezhet a
felhasználónévvel.
Az oldal alján látható „KÉREM A WiFi AZONOSÍTÓ LÉTREHOZÁSÁT IS” melletti
jelölőnégyzetet bepipálásával kérhetsz hozzáférést a WiFi hálózathoz*. Ezzel
sikeresen el is készítetted IIG azonosítódat.
*A WiFi szolgáltatás az „ELTE” WiFi hálózatra csatlakozási lehetőséggel csak a
budapesti épületekben érhető el. Az itt regisztrált adatokkal a szombathelyi campus
területén történő csatlakozáshoz használd az „eduroam” WiFi hálózatot, melyre a
választott IIG felhasználónévvel (felhasznaloneved@elte.hu formátumban) és IIG
jelszóval tudsz bejelentkezni.

IIG azonosító igénylésekor automatikusan létrejön a
felhasznaloneved@caesar.elte.hu végződésű e-mail cím 2 GB
tárhellyel.
Leveleidet bárhonnan el tudod érni a webes felületeken keresztül
(https://sogo.elte.hu), vagy a szokásos klienssel (Outlook,
Thunderbird stb.) le tudod tölteni a gépedre.
Tanulmányaid során a szükséges hivatalos ügyeket könnyebben,
gyorsabban tudod intézni.
A Neptun üzeneteket biztosan időben, késés nélkül megkapod
postaládádba.
Igényelhetsz saját honlapot is 2 GB tárhellyel.
A szolgáltatásokról részletes leírásokat az http://iig.elte.hu/howto
oldalon találsz. Amennyiben problémád, netán kérdésed támad ezzel,
vagy az ELTE IIG bármely másik szolgáltatásával kapcsolatban, keresd
bátran az Operátori Szolgálatot:

A Lágymányosi
Campuson

1117 Budapest, Pázmány Péter
sétány 1/A, VI/126.
+36 1 372 2500/6800

A belvárosban

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C,
alagsor 64.

SEK Informatika

9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
(„B” épület alagsor).
+36 94 504 467

Online

operator@elte.hu, informatika@sek.elte.hu
http://iig.elte.hu

7

8

ELTE Iskolaszövetkezet

szolgáltatásaink

„Az én iskolaszövetkezetem!”

CV Tanácsadás
Munkaközvetítés

ELTE-s hallgatóként nem csak a tudományok fellegvára, de a munkaerőpiac is
megnyílik előtted. Sosem túl korai, hogy elkezdd karrierterveid megvalósítását. Ebben segít Iskolaszövetkezetünk!

Szakmai céljaidhoz illeszkedő munkát keresel?
Lehetőségekre vágysz, hogy kamatoztasd
képességeid? Kiegészítenéd az ösztöndíjad?

Gyakorlati tudást biztosító,
piacképes képzések

MUNKÁink

Nálunk mindezt megtalálod, méghozzá rugalmas, az órarendedhez igazodó
beosztásban! Kurzusaid felvételekor nézz körül az ELTE Iskolaszövetkezet
oldalain, hogy mihamarabb megtaláld a számodra megfelelő alkalmi vagy
hosszú távú állást!

Képzettségednek megfelelő
munkahely
Órarendhez igazítható munkarend
Anyagi biztonság

Úgy érzed nem elég jó a CV-d?
Nehezen írsz motivációs levelet?
Gyere el személyes, egyénre szabott CV tanácsadásunkra a bölcsészkari
campuson található irodánkba.
Tervezzük meg együtt sikeres szakmai portfóliódat!
Akkor se csüggedj, ha úgy érzed, nincs elég tapasztalatod. Képzéseinken
olyan alkalmazható tudást sajátíthatsz el, amely nem csupán
egyetemistaként, hanem munkavállalóként is sikeressé tesz majd.

Szakmai fejlődés

kapcsolat
@ELTE iskolaszövetkezet
http://www.isz.elte.hu
9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 'A' épület fsz 9,
a lépcső mellett, a HÖK-ben
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ELTE SZOLGÁLTATÓ
KÖZPONT
N Á L A D A T E H E T S É G , N Á LU N K A L E H E TŐ S É G !
KREDITES KARRIERMENEDZSMENT KURZUS
A Szolgáltató Központ Karriermenedzsment kurzusainak fő célkitűzése, hogy az Egyetem
hallgatóinak munkaerőpiacra történő belépését támogassa. A tanegység teljes egészében a
munkaerőpiacon hasznosítható ismereteket tartalmaz, melyeket folyamatosan naprakészen
tartunk, továbbá a piac részéről érkező tapasztalatokat is beépítjük a tematikába. A kurzust az
ELTE PPK és az ELTE Szolgáltató Központ szakmai együttműködésben valósítja meg.
A karriermenedzsment kurzus során a hallgatók az álláskeresési folyamat fontos állomásaival
(álláshirdetések felkutatása, értelmezése, önéletrajz és motivációs levél, ajánlólevél
összeállítása, állásinterjú, tipikus kérdések és válaszok, rázós kérdések és stressz-interjú,
kiválasztási módszerek, assessment center) ismerkednek meg. Az ismeretanyag elsajátítása
mellett a hallgatók a képzés során választ kaphatnak az őket foglalkoztató kérdésekre. A tárgy
elvégzésével a hallgató szempontokat kap ahhoz, hogy saját végzettségével hogyan
érvényesülhet eredményesebben a munkaerőpiacon.

KERESD A
NEPTUNBAN!
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A KURZUS TÍPUSA
ÉS KÓDJA:

SZEREZHETŐ
KREDITSZÁM:

Közismereti (szabadon
választható) kurzus

Közismereti kurzus, 2 kredit

Gyakorlati jegy
Órarendi kód: VKN-096G:43

A kurzusok időpontja Oktatók:
(2 csoport):
Karsai Szilvia
2017. november 9.10.
10.00-17.00

2017. november 16.17.
10.00-17.00

Galamb-Kassa Gabriella

Helyszín:
Szombathely, Savaria Egyetemi
Központ, Tanácsterem. B-ép.
Fszt. B008-as terem

Kurzuskód: VKN-096G:43; A1 és A2 jelű csoportok

keresd meg zsozsót
a képen

?

Te hány Zsozsót találtál?

Küldd el a megfejtésed az elte@jofogas.hu címre (arról a címről, amivel regisztrálva vagy a Jófogáson)
és az első 50 helyes megfejtőnek egy kis plüss Zsozsót adunk ajándékba!
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HÖK

Te is szeretnél tagja lenni a Hallgatói Önkormányzatnak?
Már megtetted: az Egyetem valamennyi hallgatója automatikusan tagja a hallgatói önkormányzatnak is.
A hallgatói önkormányzatok elsősorban a hallgatók érdekképviseletét látják el
különféle (tanulmányi, térítésekkel és juttatásokkal kapcsolatos, fegyelmi stb.)
ügyekben, emellett a hallgatók számára történő különböző szolgáltatások szervezésében vesznek részt (ilyen például a gólyatábor, gólyahét, gólyabál, diáknapok, rendezvények, kiadványok)
Az ELTE-n a hallgatói önkormányzati struktúra két szintű: Az első szinten a kari
részönkormányzatok valamint a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat található. A kari
részönkormányzatokba a karok hallgatói saját maguk, közvetlenül választják saját
hallgatói érdekképviselőiket. A Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat az ELTE Kollégiumi
Szolgáltató Központ bármely kollégiumával kollégiumi tagsági jogviszonyban álló
hallgatóinak önkormányzati szervezete. Az első szint részönkormányzataiból való
delegálások révén jön létre az ELTE működését leíró dokumentumban, a Szervezeti és
Működési Szabályzatban szereplő egyetemi hallgatói önkormányzat, az ELTE HÖK.
Az ELTE HÖK a részönkormányzatok tevékenységét koordinálja; ellátja az egyetemi
szintű érdekképviseletet (kari szinten ezt értelemszerűen a kari önkormányzatok teszik
meg), illetve szakmailag is segíti a részönkormányzatok működését. A hallgatói
önkormányzat teljesen autonóm szervezet, demokratikus úton választott képviselőivel
vesz részt az Egyetem irányításában, önszerveződésében.
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Az ELTE-n az egyetemi, illetve a kari döntéshozó testületekben, a
szenátusban és a kari tanácsokban is egynegyedes illetve egyharmados
részvétellel bírnak a hallgatói képviselők, ami nagy felkészültséget,
tájékozottságot igényel részükről és egyben nagy felelősséggel is jár. Ezek
a testületek hozzák ugyanis meg az összes, az egyetemet érintő stratégiai
fontosságú döntést, a személyi kinevezésektől kezdve a költségvetés és a
különböző intézményi szabályzatok elfogadásán át egészen a kitüntetések
jóváhagyásáig. A hallgatói képviselők természetesen nem csak a
döntéshozatalban, hanem a döntés-előkészítésben is részt vesznek.
Az ELTE HÖK az érdekvédelmi feladatok mellett egyéb tevékenységeket is
ellát, így összegyetemi rendezvények szervezésében vesz részt, működteti
az ELTE Online egyetemi hírportált, itthoni és külföldi ösztöndíjakat,
pályázatokat kutat fel és hirdet meg, ezen kívül igyekszik folyamatosan
bővíteni tevékenységét a hallgatói szolgáltatások körében.
2017. február elsejével integrálódott a Savaria Egyetemi Központ az Eötvös
Loránd Tudományegyetembe, így a HÖK felépítése is megváltozott
Szombathelyen.
A szombathelyi hallgatók az ELTE karaihoz csatlakoznak be (BTK, PPK, IK,
TTK, TáTK és IK), így az említett hat karnak szombathelyi ügyekért felelős
alelnökei vannak, és együtt alkotnak egy bizottságot. Bátron fordulj a saját
kari képviselődhöz kérdéseiddel, ötleteiddel!

ELTE Hallgatói
Önkormányzat
9700 Szombathely, Károli Gáspár tér 4. A épület fsz. 9.
Irodavezető e-mail címe: sekiroda@ehok.elte.hu
integracio.elte.hu
+36 94 504 313

Az első tanéved során az alábbi programokat, már most figyelmedbe
ajánljuk:

Az ELTE HÖK szombathelyi
ügyekért felelős bizottság
elérhetőségei:

Gólyahét / 2017. szeptember 5 – 8.
Gólyabál / 2017. november 17.

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
szombathelyi ügyekért felelős alelnök:
szombathely@ehok.elte.hu

Felezőparty / 2018. február
Diáknapok / 2018. április

Bölcsésztudományi Kar szombathelyi
ügyekért felelős alelnök:
szombathely@btkhok.elte.hu

A fontos eseményekről, egyetemi hírekről a Sekezz alkalmazáson
keresztül és a ELTE HÖK Savaria facebook oldalán kapsz értesítést.

A Sekezz alkalmazás letöltése után szükséges beírni a Neptun
kódod, de ez csupán azt szolgálja, hogy nem egyetemi polgár ne
töltse le, hiszen számára haszontalan információk ezek.

Androidra

IOS-re

ELTE HÖK
Savaria

Pedagógiai és Pszichológiai Kar
szombathelyi ügyekért felelős alelnök:
szombathely@ppkhok.elte.hu

SEK
EZZ

Informatikai Kar szombathelyi ügyekért
felelős alelnök:
szombathely@ikhok.elte.hu
Társadalomtudományi Kar szombathelyi
ügyekért felelős alelnök:
szombathely@tatkhok.elte.hu
Tanító – és Óvóképző Kar szombathelyi
ügyekért felelős alelnök:
szombathely@tokhok.elte.hu
Természettudományi Kar szombathelyi
ügyekért felelős alelnök:
szombathely@ttkhok.elte.hu
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Tanévkezdés
Új könyvek, eszközök
SPÓROLJ A JÓFOGÁSSAL!
Ne parázz, hogy az összes spórolt pénzed rámegy a tanévkezdésre! Miért költenél egy rakás
pénzt új könyvekre, ha akár a töredékéért is megkaphatod, alig használt, vagy akár újszerű
állapotban? Miért járnál napokig a kiszemelt szótár, tankönyv, laptop, jegyzetek és sok minden
más után? Szerezd be könyveidet és a tanuláshoz szükséges eszközöket a Jófogásról!
Csekkold az oldalt, keress céltudatosan a több ezer hirdetés között!

ELTE ZÁRT CSOPORT
Létrehoztunk egy olyan felületet, ahol kimondottan az ELTE-s diákok adásvételezhetnek, így az
ELTE zárt csoportban olyan hirdetéseket (könyvek, jegyzetek stb.) találsz, amit ELTE-s társaid
töltenek fel Budapesten vagy Szombathelyen, így a vételt akár az egyetem falain belül is el
tudjátok intézni! Ennél már nem lehet egyszerűbb!
http://jofogas.hu/ELTEcsoport
Ha már az oldalon jársz, keress pénzt! Add el Te is a már nem használt cuccaid! Ezzel
kereshetsz egy kis pénzt és még plusz hely is felszabadul az otthonodban!

AJÁNDÉK TŐLÜNK NEKED! ;)
A Jófogás az ELTE diákjainak most ingyen szalag kiemelést biztosít, amit március 31-ig
használhatsz fel a jobbra található kuponkóddal. Ezzel a kiemeléssel minimum 10x annyian
látják majd a hirdetésed!
Kezdd spórolással a tanévet, hogy több pénz maradjon a fergeteges bulikra! :) Hajrá, Jófogás!
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kupon
KUPONKÓD: ELTE17

ÓVD A KÖRNYEZETET,

KÖZLEKEDJ
OKOSAN!

Kiszámoltuk, hogy együtt Veled összesen 200 000 tonna
szén-dioxidtól óvjuk meg a Földünket!

MIT JELENT EZ?
Ez olyan mintha Budapest teljes autós forgalma leállna
31 napra. Se egy busz, se egy autó, se egy motor!
Gondolj bele, milyen tiszta lenne a levegő!
Ennyi szén-dioxid szükséges ahhoz, hogy 2,7 millió
darab biciklit gyártsunk.
17 millió tornacipő vagy 5 millió farmernadrág
előállításához is ennyi szén-dioxidra van szükség.
De akár 180 ezerszer meg lehet tenni a Budapest New
York utat repülővel.

NÉZZ FEL A JÓFOGÁSRA ÉS SZEREZD
BE A LEGMENŐBB KÖZLEKEDÉSI
ESZKÖZÖKET JÓ ÁRON!

Ha nem laksz messze az egyetemtől,
szerezz be egy biciklit, így a napi sport
mellett kicsit a környezetedről is
gondoskodsz!

A kerékpárokat és a kiegészítőket itt találod:
http://jofogas.hu/kerekparSzombathely
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Szociális
támogatások
ALAPTÁMOGATÁS
Mivel az első félévben még nem részesülhettek tanulmányi ösztöndíjban, az
alaptámogatás hivatott csökkenteni a rászoruló hallgatók beiskolázással járó
költségeit.

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ
A rendszeres szociális ösztöndíj (ismertebb nevén a „szoctám”) a hallgató szociális helyzete
alapján megállapított ösztöndíj, mely szintén pályázat útján igényelhető.
Az alaptámogatással ellentétben ez rendszeres ösztöndíj, ami félévente öt juttatási hónapra
jár. A pályázatok értékelése pontrendszer alapján történik. Az értékelésnél különösen az egy
háztartásban élők számát, státuszát (tanuló, dolgozó, munkanélküli stb.), keresetét,
egészségügyi állapotát és egyéb, a szociális helyzetet mutató körülményt vesznek figyelembe.
Amennyiben az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozol és pályázatod eléri az aktuális
ponthatárt, rendszeres szociális ösztöndíjad összege nem lehet kevesebb, mint “A” kategória
esetén 23 800 Ft, “B” kategória esetén pedig 11 900 Ft.

Pályázhat, aki
első alkalommal létesít államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben
hallgatói jogviszonyt, ÉS
igaz rá az alábbi kategóriák valamelyike: nagycsaládos, félárva, árva, hátrányos
helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő vagy
egészségi állapota miatt rászorult, családfenntartó, gyámsága nagykorúsága
miatt szűnt meg.

Fontos:

az alaptámogatás összege pontosan meghatározott, egyszeri 59 500 Ft-ot
jelent alap-, illetve osztatlan képzés esetén, és 89 250 Ft-ot mesterképzés
esetén;
pályázni csak az első félévedre való beiratkozáskor lehetséges;
pályázni elektronikusan, a Neptunban kialakított felületen lehet.
A támogatásról részletes tájékoztatást az EHÖK honlapján kaphatsz,
egyéni kérdésekkel a kari tisztségviselőkhöz lehet fordulni.
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“A” kategóriás szociális
ösztöndíjra jogosult aki:

“B” kategóriás szociális
ösztöndíjra jogosult aki:

nagycsaládos,

félárva,

árva,

hátrányos helyzetű,

halmozottan hátrányos helyzetű,

gyámsága nagykorúsága miatt szűnt
meg.

családfenntartó,
fogyatékossággal élő vagy egészségi
állapota miatt rászorult.

Természetesen pályázni nem csak azon hallgatóknak lehet, akik a fenti kategóriák
valamelyikébe tartoznak. A nem kategóriába eső hallgatók támogatásának összege pontrendszer alapján kerül megállapításra.
A pályázatok benyújtásának és a támogatás odaítélésének szabályai a pályázati kiírásban
kerülnek meghatározásra. A támogatásról részletes tájékoztatást az EHÖK honlapján
kaphatsz, egyéni kérdésekkel a kari tisztségviselőkhöz kell fordulni.

Szociális
támogatások
RENDKÍVÜLI
SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ

PÁRHUZAMOS KÉPZÉS
KOMPENZÁCIÓJA

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató
szociális helyzete váratlan romlásának
enyhítésére folyósított egyszeri juttatás,
mely
a
félév
során
bármikor
megpályázható.

A párhuzamos képzés kompenzációja
alapvetően a többlettanulmányokat végzők
támogatására szolgáló ösztöndíj, azonban
szociális szempontokat is figyelembe
vesznek a támogatás megítélésekor. A
támogatásra azon hallgatók pályázhatnak,
akik az ELTE-n egyszerre két képzésen
folytatnak tanulmányokat, melyek közül az
egyiket
önköltséges
finanszírozási
formában végzik. A támogatás összegének
megállapítását
a
bírálóbizottság
tanulmányi eredmények és a hallgató
szociális helyzete alapján végzi.

Rendkívüli szociális eseménynek minősül
az odaítélés szempontjából minden, a
hallgató, illetőleg a családja anyagi
körülményeit váratlanul, átmenetileg
kedvezőtlenül befolyásoló esemény,
különösen a gyerekszületés, a haláleset, a
munkanélkülivé válás, a súlyos baleset.
A támogatásról részletes tájékoztatást az
EHÖK honlapján kaphatsz, egyéni
kérdésekkel a kari tisztségviselőkhöz kell
fordulni.

A támogatásról részletes tájékoztatást az
EHÖK honlapján kaphatsz, egyéni kérdésekkel a kari tisztségviselőkhöz kell fordulni.

BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJ
A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj olyan szociális
támogatás, aminek elbírálását nem az
Egyetem végzi, azonban sikeres pályázat
esetén az Egyetem folyósítja azt. Ezt az
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
pályázata alapján a helyi önkormányzat ítéli
meg.
Az Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a szociálisan rászoruló
fiatalok felsőoktatásban való részvételének
támogatása. Amennyiben a hallgató
állandó lakóhelyének önkormányzata
csatlakozott a rendszerhez, abban az
esetben az ösztöndíj egyik részét
(önkormányzati ösztöndíjrész) a települési
önkormányzat fizeti, míg a másik részét
(intézményi ösztöndíjrész) a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium biztosítja.

ERASMUS+
KIEGÉSZÍTŐ
TÁMOGATÁS
A Erasmus+ kiegészítő támogatás azokat a
hallgatókat támogatja, akik az Erasmus+
program keretein belül külföldön folytatnak
résztanulmányokat. A bírálatnál a szociális
szempontok mellett a célországban való
megélhetés lehetőségei és a nyelvtudás is
számítanak.
A támogatásról részletes tájékoztatást az
EHÖK honlapján kaphatsz, egyéni kérdésekkel a kari tisztségviselőkhöz kell fordulni.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint
illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban
hozzáférhető pályázati űrlapon, aláírva, egy
példányban kell benyújtani. Az ösztöndíj
kizárólag szociális szempontok alapján
ítélhető meg, a pályázó tanulmányi
eredménye nem vehető figyelembe.
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Tehetséggondozás
az ELTE-n

Tehetséggondozás a
Savaria Egyetemi
Központban

Az ELTE négyféle graduális, azaz alap-, mester-, illetve osztatlan képzési formában tanuló
hallgatókat érintő tehetséggondozási formát különböztet meg: a szakkollégiumokat, a
tudományos diákköröket, a honorácior-, valamint a tutor-rendszert, emellett azonban léteznek
további öntevékeny csoportok, melyek szintén a tehetséggondozást tűzték zászlajukra. És mi
is az a tehetséggondozás? A kérdés megválaszolása nem egyszerű, ugyanis ez egy több
elemből álló folyamat, leginkább úgy határozható meg, hogy a tehetséggondozási háló segíti
a motivált, kezdeményező, kreatív hallgatókat abban, hogy még jobban elmélyülhessenek
érdeklődési területeiken belül a kötelező tananyagon túl. Egyetemünkön különösen erős
hagyománya van a tehetséggondozásnak, amely nem csupán a formalizált kereteken belül
nyilvánulhat meg, hanem a tanár-hallgató közötti szoros munkakapcsolatban,
együttműködésben is.

Berzsenyi Dániel Tehetségsegítő Tanács
A Berzsenyi Dániel Tehetségsegítő Tanács 2013 év végén alakult meg. A
Tehetségsegítő Tanács feladata, hogy intézményi, helyi, térségi, megyei
vagy akár regionális szinten összefogja az adott terület tehetségsegítő
kezdeményezéseit. A Tehetségsegítő Tanács célja, hogy minél szélesebb
körben ismerjék meg működésünket mind a térségben, mind a határon túli
településeken. E révén pedig támogatni kívánjuk azokat az oktatási
intézményeket akik úgy érzik, hogy szeretnének csatlakozni a
Tehetségmozgalomhoz és a célkitűzéseit magukénak érzik. A támogatás
formáját tekintve részt vehetnek a versenyeken, vetélkedőkön vagy kísérleti
tevékenységet végezhet az egyik tehetséges diákunk segítségével,
útmutatásával.

Savaria Természettudományi Tehetségpont
Az új fizikai, kémiai és biológiai ismeretek birtokában olyan dolgokat
fedezhetünk fel, amelyekkel könnyebbé, jobbá tehetjük életünket. Ehhez az
iskolai természettudományos oktatásnak hozzá kell járulnia. Ugyanakkor a
középiskolák nagy részében a természettudományos tárgyak oktatására
fordítható óraszám jelentősen csökkent. A tanulók sok esetben elfordulnak
a bonyolultnak látszó, megérthetetlennek tűnő feladatoktól. E kedvezőtlen
hozzáállás megváltoztatására alkalmasak a kísérletek.
A tehetségpontunk célja lenne, hogy rendhagyó „óráinkkal”,
természettudományos kísérleteinkkel, érdekes előadásainkkal, valamint a
terepi munka szépségeinek felfedezésével felkeltsük, vagy tovább
erősítsük a tanulókban az érdeklődést a természettudományok iránt.
Céljaink megvalósítására Tehetségnapot, Science fair vetélkedőt, Nyitott
labor nevű rendezvényt szervezünk.
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János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium
http://www.szakkollegium.martinus.hu/
A Szombathelyi Egyházmegye által fenntartott II. János Pál Katolikus Kollégium és
Szakkollégium 2017 áprilisa óta az Eötvös Loránd Tudományegyetem együttműködő
partnere.
Várunk és hívunk, hogy legyél aktív tagja a közösségünknek!
A II. János Pál Katolikus Szakkollégium sajátossága abban áll, hogy különböző
szakokon tanulók több tudományágat képviselve tartoznak egy közösségbe, ahol egy
közös gondolkodási alapot, szaktudást, idegen nyelveket sajátíthatnak el a
szakkollégisták és megismerhetik önmagukat, egymást és a keresztény értékeket!
Szakkollégiumunk Szombathely történelmi belvárosában található, ahol igényesen
berendezett apartmanjainkba várunk Téged is! Két percre az egyetem épületeitől és két
percre a Fő tértől!

Tudományos diákkörök
A tudományos diákkör a kötelező tananyaggal kapcsolatos tudományos és művészeti
ismeretek elmélyítését, bővítését, a hallgatók kutatómunkáját, illetve
alkotótevékenységét szolgálja. A szakos, kari tudományos diákkör (TDK) elsődleges
célja a hallgatók egyéni és csoportos kutatásainak szervezett formába öntése. A TDK
biztosítja a fiatal kutatók számára az oktatói segítséget és mások kutatási
eredményeivel való megismerkedés lehetőségét. A TDK-k lehetőséget adnak a komoly
tudományos ambíciókkal rendelkező hallgatók számára, hogy megismerjék a valódi
tudományos kutatások metodikáját és gyakorlati példákon keresztül sajátítsák el
azokat. Egyetemünk minden karán működnek tudományos diákkörök, ezekhez
csatlakozni a koordináló tanár megkeresésével lehet, akinek személye iránt a
tanszéken kell érdeklődni. A TDK-k munkája, működése, aktivitása szakonként változik,
ugyanakkor a TDK-n belül zajló kutatásokból, tudományos munkákból megszerezhető
többlettudás egyedülálló. A tudományos diákköri munka jóval individualizáltabb, mint a
szakkollégiumi képzés, azonban fontos megjegyezni, hogy a kettő nem zárja ki
egymást, csupán más aspektusú képzést nyújtanak.

Honorácior státusz
A szakkollégium hármas pillérre épül:
A tudományos és szakmai programokra, amelyeknek alapját a belső,
kollégiumi kurzusok biztosítják.
A közösségi életre, amiben fontos szerepet kap a kikapcsolódás és a
keresztény szórakozás is, így például táncházak, bálok és kollégiumi estek.
A lelki programra, amibe lehetőség van akár mindennap bekapcsolódni!

A honorácior státusz célja, hogy a legtehetségesebb hallgatók részére biztosítsa a
súlyos anyagi terhek nélküli többlettanulmányok folytatásának lehetőségét. A
honorácior státuszú hallgatók térítésmentesen végezhetnek el tetszőleges számú
kreditértékben kurzusokat (az ilyen státusszal nem rendelkező hallgatóknak ezt csak a
kötelező kreditszám 110%-ig biztosítja a Nemzeti Felsőoktatási Törvény). Ez a képzési
forma ebből kifolyólag elsődlegesen azoknak igazán megfelelő, akik interdiszciplináris
tanulmányokat szeretnének folytatni. A honorácior státusz megszerzésének feltétele a
kiváló tanulmányi és tudományos előmenetelre alapozott pályázat, amely pozitív
elbírálás esetén félévente felülbírálásra is kerül.
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Tutorálás
A tutorálás keretében a hallgató a szakos tantervi követelményeit
meghaladó kurzusokat teljesíthet egy, a munkáját felügyelő oktató, a tutor
segítségével. A tutorálás során elvégzett tanegységek kreditértéke,
amennyiben a tutorálással nem szakos tantervi követelmények teljesülnek,
a tutorált igénye szerint számítható be a képzési tervbe, tehát – a
honorácior státuszhoz hasonlóan – nem számít bele a képzési és kimeneti
követelményekben meghatározott kreditérték plusz 10 %-nyi, ingyenesen
elvégezhető keretbe. A tutorálásra a kari bírálóbizottság maximum két
féléves időtartamra adhat engedélyt. A tutor a hallgató féléves
tevékenységét a vizsgaidőszakban írásos minősítéssel értékeli, melyben a
szakmai, tudományos munka eredményeinek értékelésén kívül felsorolja a
tutorálással teljesített tanegységeket és azok megszerzett érdemjegyeit.

Versenyek, konferenciák,
ösztöndíjak
Savaria Kiválósági Ösztöndíj

A Savaria Egyetemi Központ képzéseire jelentkezők sikeres felvétel esetén 2017
szeptemberétől 400 pont feletti eredménnyel havi 40.000 forint, 450 pont feletti
eredménnyel havi 80.000 forint ösztöndíjat kapnak!
Ki jogosult Savaria Kiválósági Ösztöndíjra?
a 2017. évi általános és pótfelvételi eljárásban alap- és osztatlan képzésre
felvett hallgatók közül azok, akik legalább 400 pontot elértek a felvételi
eljárás során
a juttatás független a munkarendtől és a finanszírozási formától
a megítélt ösztöndíj az első tanévre szól, havonta kerül majd kifizetésre
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Országos Tudományos Diákköri Konferencia
A középiskolák OKTV versenyéhez hasonlóan egyetemi szinten is létezik országos tudományos
verseny, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia, melyen a hallgatók egy bizonyos
szakterületen belüli kimagasló tudományos munkával pályázhatnak. A pályamunkát először kari
szinten kell előadni, megvédeni, és ha azt a Kari Tudományos Diákköri Tanács megfelelőnek
találja, akkor továbbítja országos szintre, ahol kétévente rendezik meg a versenyt.
Érdemes és hasznos erre a megmérettetésre benevezni, mivel az ott szerzett kimagasló
eredményekkel több szakon akár a diplomamunka is kiváltható, a köztársasági ösztöndíj
pályázat esetében is számos pluszpontot jelent, illetve fontos mérföldkő a későbbi tudományos
pálya eléréséhez is.

Tudományos ösztöndíj
A legtöbb kar a hallgatói normatíva egy meghatározott részét arra használja fel, hogy támogassa
azon hallgatóit, akik tudományos munkájukkal megfelelő színvonalon reprezentálják a kar vagy
akár az egyetem tudományos tevékenységét. A támogatást a kiírásoknak megfelelő pályázat
benyújtásával lehet elnyerni egyszeri vagy rendszeres formában, karonként változó kritériumok
teljesítésével. Emellett érdemes figyelni az ELTE HÖK oldalát, mivel a tudományos eredmények
alapján az ELTE HÖK is díjazásban részesítheti a hallgatókat.
Bővebb információ a kari weboldalakon!

Köztársasági ösztöndíj
Minden tanév végén meghirdetésre kerül a köztársasági ösztöndíj-pályázat, melyen a
tanulmányilag és tudományosan, illetve közéletileg is kiemelkedő hallgatók díjazhatóak. A
pályázaton az egyetemi (pl. tanulmányi átlag, demonstrátori, TDK munka), illetve az azon
túlmutató (pl. versenyek, konferencia-részvétel, publikációk) tevékenységek kerülnek elbírálásra.
A pályázatnak karonként eltérhet a szempontrendszere, így érdemes a részönkormányzatoknál,
valamint a tanulmányi hivatalokban tájékozódni.

Tehetséggondozási Tanács
A hallgatói önkormányzatokon kívül a tudományos hallgatói közélet kiemelkedő támogatója az
ELTE Tehetséggondozási Tanácsa. A Tanács egyrészt konferenciák rendezésével, másrészt
ösztöndíj-rendszerrel támogatja a hallgatókat, ezekről a pályázatokról a Tanács honlapján lehet
bővebben tájékozódni. Minden félévben meghirdetésre kerül a kiutazási pályázat, ennek
segítségével konferencia, illetve versenyrészvételhez lehet támogatást igényelni.
A Tanács elérhetősége: https://www.elte.hu/tehetseggondozas?m=43

KOLLÉGIUMOK
Az ELTE által nyújtott lehetőségek fontos eleme a
kollégiumi szolgáltatás.
A kollégiumok az ELTE szerves és integráns részét képezik, valamint az
oktatási-nevelési célok megvalósításában speciális feladatot látnak el. Egyrészt
szociális funkciójuk révén lakhatást biztosítanak a vidéki hallgatók számára,
megteremtve az esélyegyenlőséget, a tanszabadságot, a sportolási-, művelődési
lehetőségeket, másfelől segítik az értelmiségivé válás folyamatát, az értékteremtő,
alkotó létforma kialakulását.

A kollégiumok igen gyakran a bázisát adják olyan szakmai közösségeknek, amelyek
országos szinten jelentős mértékben tudják formálni a gazdaságot, kultúrát és a
társadalmat.
A kialakított kollégiumi strukturális berendezkedésben az önkormányzatiság érvényesül,
a kollégisták önállóan szervezik és irányítják közösségi életüket, valamint választott
képviselőiken keresztül érvényesítik közösségi érdekeiket.
Az intézmények működését a kollégiumok vezetői igazgatják, illetve munkatársaikkal
együtt aktívan részt vesznek az intézmény szakmai és közéleti tevékenységében.

SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KOLLÉGIUMAI

1

3

PÁVEL ÁGOSTON KOLLÉGIUM I.
9700 Szombathely, Magyar László utca 1.
http://uf.nyme.hu/kollegium/szombathelyi-kollegiumok/

2

PÁVEL ÁGOSTON KOLLÉGIUM III.
9700 Szombathely, Deák utca 57.
http://uf.nyme.hu/kollegium/szombathelyi-kollegiumok/

4

PÁVEL ÁGOSTON KOLLÉGIUM II.
9700 Szombathely, Ady Endre tér 3/A
http://uf.nyme.hu/kollegium/szombathelyi-kollegiumok/

II. JÁNOS PÁL KATOLIKUS KOLLÉGIUM
ÉS SZAKKOLLÉGIUM
9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 10-12.
http://www.szakkollegium.martinus.hu

További információk

https://www.elte.hu/kollegiumok | http://kolhok.elte.hu/ | http://kollegium.elte.hu
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Esélyegyenlőség
SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ HALLGATÓK - FOGYATÉKOSÜGYI KÖZPONT
Egyetemünk az esélyegyenlőség jegyében speciális jogokat, eszközöket biztosít azon
hallgatói számára, akik fogyatékossággal élnek vagy tartós betegséggel rendelkeznek,
amely hátráltatja tanulmányaik előrehaladását, akadályozza őket akár a szorgalmi
időszakok, akár a számonkérések során.
Kikhez fordulhatsz segítségért? Amennyiben úgy érzed, Neked is szükséged lehet
segítségre, információra vagy a Te szükségleteidhez alkalmazkodó számonkérési
körülményekre, nincs más teendőd, mint regisztrálni a Kari Fogyatékosügyi
Koordinátorodnál vagy érdeklődni karod Hallgatói Önkormányzatának
Esélyegyenlőségi referensénél. A speciális jogok célja, hogy speciális helyzete miatt
egyetlen hallgatót se érjen igazságtalan hátrány egyetemi évei során. Természetesen az
egyetem minden érzékeny adatot a lehető legbizalmasabban kezel.
Az érintett hallgató igényelhet rendszeres szociális támogatást, mely ösztöndíj
fogyatékossággal élő hallgatók esetén kiemelt kategóriába esik. Fontos azonban, hogy
szakorvosi vagy orvosszakértői bizottság által kiállított igazolásra van szükséged az
érintettség igazolásához. Figyeld a szemeszter elején a szociális támogatás pályázati
kiírását!
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Amennyiben úgy érzed, hogy személyi segítőre van szükséged a szorgalmi
időszakban, úgy jelezd ezt a saját karod Fogyatékosügyi Koordinátora vagy a kari
HÖK esélyegyenlőségi referense felé, ők segítenek a személyi segítő
megtalálásában. Na de ki is az a személyi segítő? A személyi segítő egy
hallgatótársad, akivel egyeztetés után együtt tudsz közlekedni, segít megismerni és
megtalálni a termeket, könyvtárat, scannert stb. és segít eligazodni az egyetemi
életben.
Az ELTE Fogyatékosügyi Központjának célja, hogy a speciális szükségletű
hallgatóknak minden támogatást megadjon ahhoz, hogy egyenlő hozzáféréssel,
akadálymentes módon tudják egyetemi tanulmányaikat elvégezni. A Központ a kari
koordinátori hálózat segítségével felméri a hallgatók számára az eszköz- és
szolgáltatási igényeket, részt vesz a tananyagok digitalizálásában, valamint
koordinálja az akadálymentesítési törekvéseket.
Természetesen minden egyéb esélyegyenlőségi problémával és kérdéssel
nyugodtan fordulj a hallgatói önkormányzatod referenséhez!

A speciális
szükségletű

(fogyatékossággal
és krónikus
betegséggel élő)

hallgatók
megsegítése
az ELTE-n

Egyetemünkön régi hagyomány a speciális szükségletű hallgatók
esélyegyenlőségének biztosítása. A feladatokat az egyetemi és a kari
fogyatékosügyi koordinátorok, valamint a budapesti Szolgáltató
Központkeretében működő Fogyatékosügyi Központ közösen végzik.

Bármilyen kérdésed van, bátran fordulj a
Fogyatékosügyi Központhoz.
Elérhetőség:

Kovács Krisztina,

Fogyatékosügyi Központ vezető, Egyetemi Fogyatékosügyi koordinátor:
kovacs.krisztina@kancellaria.elte.hu,
fogyatekosugy@kancellaria.elte.hu

Ki számít speciális szükségletű hallgatónak?
Minden olyan hallgató, aki bármilyen fogyatékossággal él, tehát látássérült, hallássérült,
mozgáskorlátozott, tanulási zavara van (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás),
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarban érintett, figyelem-, vagy
magatartásszabályozási zavarral küzd. Azok a hallgatók is segítséget igényelhetnek,
akiknek súlyos krónikus betegségük befolyásolja a tanulási esélyeiket.

Milyen segítséget kaphatsz?
Nagyon sokfélét! Részben a kari koordinátortól, részben a Fogyatékosügyi Központtól.
a.) A kari fogyatékosügyi koordinátoron keresztül igényelhető segítség: a speciális
szükségletű hallgatók tanulmányaik során többletsegítségeket vehetnek igénybe, ezeket
a Kari Fogyatékosügyi koordinátor szervezi (például speciális eszközök kölcsönzése,
írásbeli vizsga kiváltása szóbelivel, szóbeli vizsga kiváltása írásbelivel, több idő a
felkészülés során stb.)
b.) Eszköztámogatás: laptop, fénymásolási lehetőség, nagyító-olvasó (ITK)
Látogass el a http://elte.hu honlapra, a Hallgatók menüponton belül az Esélyegyenlőség
címszó alatt részletes tájékoztatót találsz szolgáltatásainkról.

Hogyan kell regisztrálni?
Akkor tudjuk a megfelelő segítséget megadni, ha személyesen jelentkezel a kari
fogyatékosügyi koordinátorodnál és a megfelelő igazolást leadod neki, vagyis
regisztrálsz.
Időpontot e-mailben kérhetsz a kari fogyatékosügyi koordinátortól.
SEK BTC: polay.veronika@sek.elte.hu
SEK TTC: baranyai.gabor@sek.elte.hu

Mi garantálja az esélyegyenlőséget?
A speciális szükségletű hallgatók hátrányainak kiegyenlítését a hatályos felsőoktatási
törvény és annak végrehajtási rendelete, valamint az ELTE Hallgatói
követelményrendszere, különösen annak XIII. fejezetében lefektetett szabályok
garantálják. http://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II_150815.pdf
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Gyere és sportolj
az ELTE SEK-En!

SZOMBATHELYI EGYETEMI SPORTEGYESÜLET
A Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület (SZoESE) a sportszakos hallgatók
elsődleges gyakorlati színhelyeként funkciónál. Az egyesület szakosztályaiban a
diákok (nem csak sportszakosok) versenyszerűen sportolhatnak, illetve edzői és
sportszervezői tevékenységet is folytathatnak.

EGYETEMI SPORTIRODA
A szombathelyi campuson az Szombathelyi Egyetemi Sportiroda
kínál különböző szabadidős sportolási lehetőségeket, melyet a
hallgatói hirdetői felületek mellett a szervezeti egység Facebook
oldalán tesz rendszeresen közzé.
A rendszeres sportolási lehetőségek a következők*:

Az SZoESE szakosztályai:
Atlétika
Asztalitenisz
Férfi kézilabda

Házi Kispályás Labdarúgó Bajnokság (HKLB)

Női kosárlabda

Házi Asztalitenisz Bajnokság (HAB)

Férfi kosárlabda

Házi Röplabda Bajnokság (HRB)
SEK Futó Klub
Egyetemi Kondi Bajnokság
SEK Cheer Dance
SEK Ugrókötél

Elérhetőségeink:
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.
https://www.facebook.com/elte.sek.esi
06 94 504 384
hurtik.peter@sek.elte.hu

Szabadidős Futsal

Női röplabda
Férfi röplabda
Női torna
Férfi torna
Szabadidősport (Kispályás labdarúgás, Cheerleading, Kerékpár, Íjászat, stb.)
Triatlon/Duatlon

Szabadidős Röplabda
Szabadidős Kosárlabda
*A felsorolt sportolási lehetőségek a hallgatói érdeklődésnek
megfelelően kerülnek félévente elindításra, illetve az aktuális igények
alapján folyamatosan bővül a meglévő szolgáltatások palettája.
A felsorolt lehetőségeken kívül az egyetem minden polgára
ingyenesen használhatja a meglévő sporteszközöket, illetve a
házirend betartása mellett az adott sportinfrastruktúrát is.
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Elérhetőségeink:
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.
http://www.szoese.hu/
https://www.facebook.com/szoese
06 94 504 384
sportegyesulet@sek.elte.hu

Sikeres
és élménydús
évet
kívánunk!
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