
GT Times szerkesztőségi pályázat

A GTK Hallgatói Képviselet (a továbbiakban: GTK HK) pályázatot ír ki a GT Times, a GTK HK kari
lapjával kapcsolatos feladatok elvégzésére az Egyetem minden nappali tagozatos, aktív félévre
beiratkozott  hallgatója számára az alábbi feladatkörökben:

● Cikkíró
● Tördelőszerkesztő

A pályázat célja olyan hallgatók felkérése, akik szívesen vennének részt a GT Times tavaszi
különszámának előkészületeiben.

A pályázás folyamata
A cikkírói pályázat esetében az alábbi témakörökben várjuk a kész cikkeket word formátumban:

● GTK-s programok hallgatói szemmel (pl.: Nyári tábor, Kari napok, Kolimpia, stb.)
● Szabadidős tevékenységek
● Kirándulás, utazás
● Munka, szakmai gyakorlat
● Tanulmányok
● Time management
● Ajánlók (film, sorozat, könyv, előadás, stb.)
● Saját vers, novella, regény részlet, stb.
● Játékok (szabadtéri, társas, kocsma, stb.)
● Életmód (sport, táplálkozás, stb.)
● Receptek
● Erasmus beszámoló
● Saját keresztrejtvény, horoszkóp, képregény

Amennyiben a fent említett témakörökbe be nem sorolható cikkel rendelkezel, amivel szívesen
pályáznál, az ujsag@gtkhk.hu e-mail címen tudsz érdeklődni.

A tördelőszerkesztői pályázatban való részvétel feltétele, hogy a pályázó ismeri és használja az Adobe
InDesign programot. A pályázáshoz szükséges egy rövid bemutatkozás elküldése, valamint
amennyiben a pályázó rendelkezik referencia munkákkal kérjük azokat is csatolni a bemutatkozás
mellé.

Tartalmi követelmény
A cikkek karakterszáma min. 2000 és max. 4000 karakter (szóközzel) essen. Ez alól kivételt képeznek
a keresztrejtvények, horoszkópok, képregények, saját versek.
A cikkekhez szükséges csatolni legalább 1 képet, azonban a GTK HK fent tartja annak a jogát, hogy
másik képet válasszon az adott cikkhez.

Elbírálás alapelvei
A pályázatok elbírálását a GTK HK végzi a TJSZ. 29. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a GTK HK
által meghatározott pontrendszer alapján.

Pontrendszer
A cikkírói feladatkör esetében a pontszámok meghatározása a karakterszám, illetve az újságban való



megjelenés alapján történik a GTK HK belső pontozási rendszerét alapul véve.
A tördelőszerkesztői feladatkör esetében a pontszám meghatározása a tevékenységre fordított
időtartam alapján történik a GTK HK belső pontozási rendszerét alapul véve.

Általános elvek
Minden esetben kizárólag a pályázat által vizsgált időtartamban nyújtott tevékenység/elért eredmény
számít. Csak elvégzett tevékenységért adható pont.

Beküldési határidő:
A cikkeket word fájlban várjuk az ujsag@gtkhk.hu e-mail címre 2022. március 17. 23:59-ig [GT
Times cikk tavasz] tárgy megnevezéssel!
A tördelőszerkesztői pályázatokat az ujsag@gtkhk.hu e-mail címre várjuk 2022. március 17. 23:59-ig
[GT Times tördelőszerkesztő] tárgy megnevezéssel!

Jutalmazás:
A tevékenység jutalmazása a Közéleti ösztöndíj pályázat keretén belül történik, amennyiben az adott
feladat maradéktalanul elkészül a HK által megadott időpontig. Adott munkák esetében olyan
információhoz juthat a pályázó, amelynek nyilvánosságra hozatala megadott időponthoz kötött,
amennyiben ezek az információk az előre leegyeztetett időpont előtt nyilvánosságra kerülnek, a
pályázót a GTK HK nem köteles jutalmazni.

Az érvényes pályázatok jutalmazásának nem feltétele, hogy a cikk megjelenjen a kari lapban.

Jutalmazni csak azon hallgatókat áll módunkban, akik 2022. április 6. 23:59-ig leadják a Neptun
rendszeren (Ügyintézés/Kérvények menüpont) keresztül a “‘909 HSZI Ösztöndíjak – GTK -
Közéleti ösztöndíj” kérvényt.

Egyéb információért írj bátran az ujsag@gtkhk.hu e-mail címre!
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