Tankörvezetői Pályázat
A GTK HK pályázatot ír ki tankörvezetői pozícióra az Egyetem minden nappali tagozatos, aktív
félévre beiratkozott hallgatója számára a 2017/2018 tanév tavaszi félévére.
Olyan hallgatókat keresünk, akik szívesen segítenének fiatalabb társaiknak a nehezebb tárgyak
teljesítésében.
Célunk olyan tanköröket kialakítani, ahol az elsőévesek megtudják, milyen hasznos közösen készülni a
zh-kra, mennyivel egyszerűbb együtt megérteni a tananyagot.
A tankörök csoportmunka jelleggel működnek, ahol a tankörvezető segítségével közösen fel tudnak
készülni az írásbeli számonkérések anyagából.
Az alábbi tárgyakból keresünk tankörvezetőket:
● Matematika A2 (pénzügy és számvitel, gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás
szakos hallgatók részére és külön műszaki menedzser szakos hallgatók részére)
● Közgazdaságtan I
● Műszaki mechanika
● Fizika 112 (vizsgafelkészítés)
● Ökonometria (vizsgafelkészítés)
A tankörvezető feladatai:
o felkészülés a tankörökre és azok megtartása
o tanulmányi kérdések megválaszolása (nem korrepetálás)
o kapcsolattartás az illetékes tanszékkel
Mit nyújtunk cserébe?
o a tankörvezetők teljesítményük alapján Tankörvezetői Ösztöndíjban részesülnek
o szakmai pontokkal jutalmazzuk pályázatainkban
(Kari BME, Kar Kiváló Hallgatója, Erasmus, stb.)
o segítséget nyújtunk az események megszervezésében, hirdetésében és a teremfoglalásban
Elvárásaink a tankörvezetőktől:
o félévente legalább 3-5 alkalom tartása az évközi jegyes tantárgyak esetében (különös tekintettel
a zárthelyi dolgozat előtti időszakra), illetve 1-2 alkalom tartása a vizsgajegyes tantárgyak
esetében
o a szükséges tananyag kimagasló, átfogó ismerete
A jelentkezés és kiválasztás menete, feltételei:
1. A jelentkezés feltétele egy legalább fél oldalas motivációs levél elküldése PDF vagy Word
formátumban [Tankörvezetői jelentkezés] tárggyal, amely tartalmaz egy rövid bemutatkozást és
az alábbi kérdésekre adott válaszokat:
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
HALLGATÓI KÉPVISELET

1117 Budapest,Dombóvári út 3. • Wigner JenőKollégiumA105
e-mail: info@gtkhk.hu
• www.gtkhk.hu
telefon: 20/5867965

Miért szeretnél jelentkezni?
Mennyi időt tudnál szentelni a tankörök megtartására és a felkészülésre?
Hogyan képzeled el a sikeres tanköröket?
Milyen szakmai tapasztalatod, motivációd támasztja alá, hogy te vagy az ideális pályázó?
Milyen építő kritikát tudnál megfogalmazni a tankörökkel kapcsolatban, illetve milyen újító
ötleteid vannak?
2. A pályázatot leadók vállalják, hogy egy rövid szóbeli meghallgatáson vesznek részt.
Ennek időpontja: február 19-21., melynek pontos időpontjáról e-mailben előzetesen
egyeztetünk a jelentkezővel.
3. A pályázat leadási határideje:

2018. február 16. 23:59. (péntek)
4. A pályázat leadása:

A pályázatokat e-mailben kell eljuttatni az 
oktatas@gtkhk.hucímre.
Egyéb információért keress bátran a 
merkei.dora@gtkhk.bme.hucímen.

Üdv,
GTK HK
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