KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND
A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN
4. számú melléklet

1.§ KOLLÉGIUMI ÉPÜLET VÁLASZTÁSA
A pályázóknak lehetőségük van a felkínált lehetőségek közül kollégiumi épületet
választani. A pályázat eredményét követően a Hallgatói Képviselet a pályázókat az
általuk választott kollégiumi épületben helyezi el, amennyiben a pályázónak a felvételi
pontszáma eléri a bekerüléshez szükséges minimum pontszámot az adott
kategóriában.
A kizárólag szociális alapon felvételt nyert hallgatók kollégiumi épületbe sorolásánál
tanulmányi részpontszámot és a közösségi részpontszámot vesszük figyelembe.
Csak abban az esetben biztosítja a HK az első helyen megjelölt kollégiumban való
elhelyezést, amennyiben a pályázó eléri az adott kollégiumi épülethez szükséges
tanulmányi és közösségi pontszámot.

2.§ SZOBABEOSZTÁS MENETE
A hallgatóknak lehetőségük van megjelölni, hogy kikkel szeretnének egy szobában
lakni. Őszi féléves szobabeosztás során az így kialakult szobák választhatnak olyan
társszobákat, akikkel azonos szinten kívánnak lakni. Ezen szobacsoportosulásokat
közösségeknek nevezzük. A közösségek meghatározhatnak preferált szinteket, a
szobák pedig preferált szobaszámokat.
Az őszi félévben felvételt nyert hallgatók, amennyiben tavaszi félévben is felvételre
kerültek, az őszi féléves szobájukban lehetőség szerint maradhatnak.
A kollégiumba felvételt nyert hallgatók szobabeosztása során (adott kollégiumon
belül) a Hallgatói Képviselet lehetőségeihez mérten törekszik arra, hogy a pályázók
az általuk jelzett igények szerint kerüljenek elhelyezésre, erről minden információ a
https://kefir.bme.hu oldalon érhető el.
Az első aktív félévüket megkezdő BSc-s hallgatóknak nincs lehetőségük szobát
választani és szobatársakat megjelölni.
A várólistáról bekerült hallgatók a már megüresedett férőhelyekre kerülnek, így az ő
szobaválasztási lehetőségük nem biztosított.

3.§ SZAKKOLLÉGIUMOK
Minden, az intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatónak, aki a
hivatalos kollégiumi felvételi eljárás során férőhelyben részesült és a kar
szakkollégiumának tagja, lehetőség szerint biztosítani kell, hogy szakkollégiumi
társaival egy helyen tudjon lakni. Ez a lehetőség nem mentesít a többi, szabályzatban
foglalt kritérium teljesítésének kötelezettsége alól.

4.§ KÖLTÖZÉS
A félév során nincs lehetőség kollégiumok közötti költözésre. Kollégiumon belül
átköltözni csak az előre meghatározott időpontban lehet, ha ehhez minden érintett
írásban hozzájárul. A költözési feltételek a költözés előtt a https://kefir.bme.hu oldalon
kerülnek kihirdetésre.

