A SZAKKOLLÉGIUM

A Műegyetem Építőmérnöki Karán működő legnagyobb öntevékeny,
hallgatói és szakmai kör, a sokszor csak „A Szakkoli” néven emlegetett
szervezet, a BME Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégium.
A szakkollégiumunk a Magyarországon jelen lévő több mint 130 szakkollégium közül az egyetlen, kizárólag építőmérnök hallgatókat
tömörítő műhely. Az Építőmérnöki Szakkollégiumot 2004-ben alapította tíz lelkes hallgató, hogy a ’70-es évektől jelen lévő szakmai,
öntevékeny köröket újjáélessze és egyesítse. A szervezet azóta több
mint 80 fős tagsággal rendelkezik, csatlakozott az országos Szakkollégiumi Mozgalomhoz és a Műegyetemen működő 11 szakkollégiumot
összefogó szervezethez, a Műegyetemi Szakkollégiumok Közösségéhez (MŰSZAK), és megszerezte a minősített státuszt.
Az Építőmérnöki Szakkollégium öt tagozatból áll. Ezek a tagozatok
megfeleltethetőek az építőmérnöki képzés szakirányainak. A tagozatokról a leporelló túloldalán olvashattok.
A szakkollégiumunk többnyire szakmai tanulmányutakat, előadásokat, versenyeket, konferenciákat, kerekasztal beszélgetéseket, szoftveroktatásokat, szakkurzusokat és egyéb építőiparral kapcsolatos
rendezvényeket szervez. A programokat a szakkollégium tagjai, azaz
hallgatók szervezik, és bár ezen programok egy része nyilvánosan is
meghirdetésre kerül, elsősorban a többi tagnak szólnak.
Az egyik fő célunk, hogy az ipart közelebb hozzuk az egyetemi
oktatáshoz, a hallgatók jobb rálátást kapjanak az általuk választott szakmára. Az egyetemi elméleti tananyagot gyakorlati,
tapasztalati ismeretekkel egészítjük ki, ezzel elősegítve, hogy
nyitottabb, szélesebb látókörrel rendelkező építőmérnökök kerüljenek ki a Műegyetemről.
Ezen kívül a szakkollégium az azonos érdeklődéssel rendelkező hallgatók számára egy olyan baráti légkörrel rendelkező közösséget biztosít,
ahol a hallgatók szakmailag kiteljesedhetnek, kapcsolatokat építhetnek, és tapasztalatokat szerezhetnek az egyetem elvégzése előtt.

MI AZ A SZAKKOLLÉGIUM?
A szakkollégiumok a magyar felsőoktatásban különleges szerepet betöltő, öntevékeny tehetséggondozási műhelyek, melyek alulról szerveződő
módon működnek. Tagjaik többnyire egyetemi hallgatók vagy más egyetemi polgárok. Az ilyen szervezetek célja, hogy a felsőoktatási tananyagot kiegészítve, a magas szintű szakmai képzés feltételeit biztosítsák,
társadalmilag érzékeny értelmiségi réteget neveljenek, elősegítsék a
hallgatók tehetséggondozását, illetve közösséget építsenek. A szakkollégiumok működését a Felsőoktatási Törvény és a Szakkollégiumi Charta
szabályozza. A minősített szakkollégium rangot azon szervezetek kapják meg, amik az ezekben megfogalmazott alapelveket és kritériumokat
maradéktalanul teljesítik. Ugyan az elnevezés tartalmazza a „kollégium”
szót, és a szakkollégiumok általában a kollégiumokban működnek, ma
már a szakkollégiumok többségénél – így a mi szakkollégiumunk esetében is – nem elvárás, hogy a tagok kollégisták legyenek.

A PROGRAMJAINK

A nyilvános programjaink között minden tavaszi félévben szerepel a
Zielinski Szilárd Konferencia, ahol a meghívott előadók a szakma neves képviselői, és az aktuális hazai és külföldi projektek, fejlesztések
kerülnek terítékre. Szintén a tavaszi félévben kerül hagyományosan
megrendezésre a Várostervezési Napok, amely egy komplex, négynapos várostervezési műhelyverseny építőmérnök-, közlekedésmérnök-, építész- és tájépítész-hallgatóknak. Az őszi félévben kerül megrendezésre a Szakmai7 elnevezésű, egyhetes programsorozat, amely
során egész héten előadások, vetélkedők és különleges tanulmányutak követik egymást.
A szakkollégium által szervezett építkezés és üzem látogatások, előadások, vitaestek, kurzusok és szoftveroktatások egy részét a nyilvánosság előtt is meghirdetjük. Ezek a programok félévről-félévre változnak. Az aktuális rendezvényekről és a kapcsolódó információkról
a honlapunkon és Facebook oldalunkon értesülhettek. A programjaink egy része létszámlimites, a helyeket a jelentkezések sorrendjében
töltjük fel, ezért érdemes mindenkinek követnie a Facebook oldalunkat, hogy időben értesülhessetek a lehetőségekről!
Mivel szinte mindnyájan hallgatók vagyunk, így természetes, hogy a
szakmai programokon túl rendszeresek a kisebb-nagyobb csapatépítő-tréningek. Ezeken felül minden évben megrendezzük a Földmérő
Szakestélyt és kétévente a Vízépítő Szakestélyt.
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SZAKKOLISNAK LENNI MENŐ!

Azon kívül, hogy rengeteg hasznos és érdekes, az egyetemi anyagot
kiegészítő tudásra tehetsz szert, szakkollégistának lenni számos
előnnyel járó dolog:
ÝÝ ki lehet jutni érdekes építkezésekre, üzemlátogatásra, ahol elsőkézből ismerheted meg a legújabb technológiákat, fejlesztéseket
és az iparági híreket
ÝÝ számos belföldi és külföldi szakmai kirándulásra, kiállításra és
konferenciára lehet eljutni ingyen vagy minimális önköltséggel
ÝÝ meg lehet ismerkedni az építőipari cégekkel, állami vállalatokkal,
kiváló kapcsolatokat lehet építeni a leendő munkaadókkal
ÝÝ segítséget kapsz a tagoktól és öregtagoktól, hogy gördülékenyen
abszolváld a tárgyakat vagy a kutatásaidat
ÝÝ ráláthatsz a szakma gyakorlati működésére, megismerkedhetsz
a társtudományokkal
ÝÝ nagyszerű barátokat szerezhetsz

KÉRDÉSED VAN?

Szeretnél velünk jobban megismerkedni? Ha érdekel, hogy hova jutottunk el az elmúlt években, hova fogunk a következő félévekben
utazni, ha szeretnéd megtudni, hogy milyen programjaink lesznek,
hogyan épül fel a szakkollégium, mivel foglalkoznak a tagozataink,
hogyan tudsz jelentkezni, vagy csak szeretnél tőlünk személyesen
kérdezni, akkor gyere el az alábbi programjainkra!

SZEPT. 11. 17:15 SZAKKOLIS INFÓEST @ K ÉPÜLET
Az Építőmérnöki Szakkollégium által szervezett információs esten
megismerkedhetsz a szakkollégiumunkkal, a tagokkal és a programjainkkal. A gyors bemutatkozásokat követően szeretnénk Titeket
megvendégelni egy finom vacsorára és egy kötetlen beszélgetésre.
Ha elgondolkodtál a jelentkezésen, akkor itt a helyed!

SZEPT. 19. 10:00 MŰSZAK EXPÓ @ E ÉPÜLET
A Műegyetemi Szakkollégiumok Közösségének kiállítása, ahol megismerhetitek a szakkollégiumok tevékenységét. A standunknál egész
nap várunk, sok érdekes bemutatóval és programmal.

HOGYAN LEHETSZ TAG?

Ha szeretnél Te is szakkollégista lenni, akkor írj egy jelentkező levelet
a jelentkezes@zielinski.hu e-mailcímre. A rövid levélben mutatkozz
be, ismertesd az érdeklődési köreidet és a motivációdat, és jelöld meg
azt a tagozatot, ahova elsődlegesen jelentkezni szeretnél.
A leveledet követően tájékoztatunk a további tudnivalókról. A többi körhöz hasonlóan nálunk is jelölt időszak vár rád, amely során
megismered a szakkollégium működését, részt veszel programjainkon, és betekintést nyerhetsz a szervezői feladatokba. A fél-egyéves időszakot követően a teljesítményed függvényében a tagozat
vezetője dönt a felvételedről.
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SZERKEZETÉPÍTŐ
TAGOZAT
A Földmérő Tagozat a földméréssel és térinformatikával foglalkozó
hallgatók csoportjait fogja össze. A tagozat tagjai rendszeresen el
zarándokolnak a Kárpát-medence geofizikai és geodinamikai obszervatóriumaihoz, szakmai „hagyományőrző” helyeihez. Így szinte minden
évben ellátogatnak a Velencei-hegységben található nadapi szintezési
ősjegyhez, vagy az Adriai-tenger középszintjét jelző mércéhez, Triesztbe. A tagozat rendszeresen foglalkozik a különleges kivitelezési munkák
nehézségeivel, a technológiai innovációk megismerésével. Szintén minden évben megrendezik a Földmérő Szakestélyt.

KÖR-VAS-ÚT
TAGOZAT
A Mérnök Műhely (MM) a szakkollégium különleges, számítástechnikával és szoftverekkel foglalkozó tagozata. Az MM legfőbb célja, hogy a kar
hallgatói megismerjék, és megtanulják használni az építőmérnöki gyakorlatban használatos modellező- és tervező-szoftvereket. A hallgatók
betekintést kaphatnak olyan egyedi programok kezelésébe, amelyeket
nem tanítanak az egyetemen, és kezelésüket költséges képzéseken lehetne elsajátítani, így javítva a hallgatók esélyeit a munkaerőpiacon. A
tagozat a VPK-ban saját számítógépteremmel, plotterrel, nyomtatóval és
projektorral rendelkezik, ezzel előteremtve a kurzusok alapfeltételeit, és
segítve a szakkollégisták munkáját.

VÍZÉPÍTŐ
TAGOZAT

A Szerkezetépítő Tagozat sűríti a szerkezetes, azaz a magasépítés, hidak,
geotechnika és építéstechnológia iránt érdeklődő hallgatókat. Rendszeresen látogatják a hazai és külföldi nagyberuházásokat, így például
a tagok megnézhették a Brenner-bázis alagút fúrását, vagy végigkövethették a Duna Úszóaréna (Dagály) építését. Gyakoriak az oktatók és a
szakmában dolgozó elismert szakemberek meghívásával rendezett előadások és kerekasztal-beszélgetések, így a hallgatók értékes kapcsolatokhoz és építőipari háttérinformációkhoz juthatnak.

FÖLDMÉRŐ
TAGOZAT
A Kör-Vas-Út Tagozat (KVÚ) a közlekedés-, közút- és vasút-barátokat,
igaz urbanistákat tömörítő alszervezet. Havi rendszerességgel járnak az
épp aktuális vasútvonal-felújításokra, autópálya-építkezésekre, budapesti
nagyberuházásokra. Jó kapcsolatot ápolnak az állami infracégekkel, nagy
tervezőirodákkal és kivitelezőkkel, így mindig naprakészek az iparági
hírekkel, pletykákkal. A kapcsolatokat kihasználva rendszeresek a kerekasztal-beszélgetések, vitaestek. Népszerű programjuk az üzemzárás
utáni metró bejárások és az évente megszervezésre kerülő Várostervezési
Napok. A tagok hagyományosan ellátogatnak a kétévente megrendezésre
kerülő berlini InnoTrans Kiállításra, hogy megismerkedjenek a vasúti és
közlekedéstechnikai újdonságokkal.
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MÉRNÖK
MŰHELY
A szakkollégium Vízépítő Tagozata (VK) azokat a hallgatókat fogja ös�sze, akiket a tanórákon kívül is érdekelnek a vízépítéssel, vízgazdálkodással, vízellátással és csatornázással kapcsolatos ismeretek, érdekességek. Jogelődjét, a Vízépítő Kört még a `70-es években alapították. A
kirándulások és előadások szervezése mellett legfontosabb eseményük
a kétévente megrendezésre kerülő Vízépítő Szakestély. Ezen kívül az
elmúlt időszakban több fontosabb rendezvényük volt, mint az árvízvédelmi gyakorlat és a Vízépítési Konferencia.
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