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Kedves Hallgatók! 

 

A GTK Hallgatói Képviselete pályázatot ír ki a GT Times alábbi tisztségeinek betöltésére: 

 főszerkesztő 

 tördelőszerkesztő 

 olvasószerkesztő 

 korrektúrás 

 újságíró 

 

A főszerkesztői feladatkör leírása: 

- adott lapszám tartalmának kialakítása (cikkek, képek stb) 

- szerkesztőség irányítása, feladatok kiosztása 

- írók koordinálása, segítése 

- kapcsolattartás a kari és az egyetemi lapokkal 

 

A tördelőszerkesztői feladatkör leírása: 

- minden lapszámba a cikkek betördelése a cikksorrend szerint 

- nyomdai verzió elkészítése nyomdába küldés előtt 

 

Az olvasószerkesztői feladatkör leírása: 

- a kész lapszám átolvasása és az esetleges hibák javítása 

 

A korrektúrás feladatkör leírása: 

- a kész cikkek helyesírási és elírási hibáinak javítása 

 

Az újságírói feladatkör leírása: 

- részvétel a havi rendszerességű stábértekezleten 

- a stábértekezleten elvállalt cikkek megírása határidőre 

 

A főszerkesztői és tördelőszerkesztői pályázathoz csatolni kell: 

- egy önéletrajzot 

- egy motivációs levelet a korábbi tapasztalatok, referenciák megjelölésével 

 

Az olvasószerkesztői és korrektúrás pályázathoz csatolni kell: 

- egy önéletrajzot 

- egy motivációs levelet a korábbi tapasztalatok, referenciák megjelölésével 

 

Az újságírói pályázathoz csatolni kell: 

- egy önéletrajzot 

- egy A4-es oldalnyi próbacikket egy választott témáról  

 

Egy ember akár több posztra is pályázhat!  
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A megbízás a 2018-as év októberi számától a 2019-es év januári lapszámig szól (ez négy 

megjelenést jelent). 

 

A tisztségek betöltői kizárólag BME-s hallgatók lehetnek. 

(GTK-s hallgatói jogviszony vagy GT Times szerkesztőségi tagság előny, de nem feltétel.) 

 

A pályázatokat elektronikusan az ujsag@gtkhk.hu e-mail címre kell elküldeni. 

(A pályázatokról bővebb felvilágosítás is a megadott e-mail címen kérhető.) 

A leadás határideje:  

2018. szeptember 19. (szerda) 23:59. 

 

A pályázóknak szeptember 24-26. között személyes beszélgetésen kell részt venniük, melynek 

helyszíne a GTK HK Wigner Jenő Kollégiumi irodája (A105) lesz. (Az akadályoztatást a 

pályázat leadásakor jelezni kell.) 

 

A szerkesztőségben elvégzett tevékenységeket a Közéleti ösztöndíjpályázat keretein belül 

jutalmazzuk. 

 

Üdv,  

GTK HK  

 


