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„Légy te is DiákMentor!” – Szervezeti és Hallgatói Integrációs Bizottság 

pályázati kiírás 

 

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat (a továbbiakban: 

HÖK) Alapszabálya 80. § (4) bekezdése értelmében a Szervezetekért felelős 

alelnökének vezetésével Szervezeti és Hallgatói Integrációs Bizottság működik.  

 

A HÖK szervezetekért felelős alelnökeként pályázatot írok ki a Szervezeti és Integrációs 

Bizottsági tagságra, DiákMentori pozíciók betöltésére.  

 

Pályázatot a Kar legalább egy képzési időszakra regisztrált nappali tagozatos hallgatói 

nyújthatnak be.  

 

A DiákMentor-program célja: 

A Hallgatói Önkormányzat által működtetett DiákMentor-program elsődleges 

feladata az elsőéves hallgatók beilleszkedésének elősegítése, a kari identitás 

kialakítása, a Kar közösségi életének fejlesztése.  

A Diákmentor tevékenysége során tanácsokat ad tanulmányi, oktatási és 

tudományos ügyekben, valamint hiteles és megbízható tájékoztatást nyújt az 

egyetemi életet érintő valamennyi témában.   

A DiákMentorok tevékenységükkel a Hallgatói Önkormányzatot, valamint a Kar 

közösségeit képviselik, ezért a pályázóval szemben kiemelt elvárás, hogy tevékenysége 

során tiszteletben tartsa az Egyetem évszázados értékeit. 

  

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:  

 egy darab amerikai típusú önéletrajz elérhetőségi adatokkal (telefonszám, e-mail 

cím) 

 egy darab motivációs levél. 

Formai követelmények: TNR, 12-es betűméret, normál margó, 1,5 sorköz. 

http://ajkhok.elte.hu/
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A pályázók - a pályázat leadásával – vállalják, hogy sikeres felvétel esetén részt 

vesznek a Hallgatói Önkormányzat által szervezett Mentor-táborban, valamint a 

felkészítő programokon. 

Sikeres pályázat esetén a Diákmentor a 2015/2016 vállalja a mentori tevékenységet. 

 

A jelentkezés menete:  

1. Életrajz és motivációs levél beküldése elektronikusan. Határidő: 2015. július 6. 

(hétfő) 23:59. Cím: diakmentor@ajkhok.elte.hu (tárgy: „Bizottsági jelentkezés-

DiákMentor”)  

2. Személyes meghallgatás. A személyes meghallgatásra a Hallgatói Önkormányzat 

Elnöksége által meghatározott számú pályázó jut tovább. A meghallgatás időpontjáról 

e-mailben értesítést küldünk. 

3. A döntésről a jelentkezők a személyes meghallgatást követő három napon belül e-

mailben vagy telefonon visszajelzést kapnak, amely tartalmazza a pályázat 

sikerességére vonatkozó döntést. 

 

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket az alábbi e-mail címen várom: 

szervezetek@ajkhok.elte.hu. 

 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várok!  

 

Budapest, 2015. június  18 .  

 

Tallár Ákos 

Szervezetekért felelős alelnök 

ELTE ÁJK HÖK 
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