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Pályázati felhívás  

BuildIT konferencia részvétel - Tallinn 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Továbbiakban: BME) Építőmérnöki Kar 

(Továbbiakban: ÉMK) Hallgatói Képviselet (Továbbiakban: ÉMK HK) pályázatot hirdet, melynek 

keretében a sikeresen pályázó hallgatók a „BuildIT” többnapos a Tallinn University of Technology - 

School of Engineering által szervezett rendezvényen vehetnek részt, változatos tudományos és turisztikai 

programokkal „Acoustics” témában. A program költségeit, így a szállást, étkezést és a részvételi költséget 

teljes egészében az ÉMK HK állja. Az utazási költséget a hallgatók saját maguk fedezik. 

 

A pályázat fő célja, hogy kiválasztásra kerüljön az a 10 hallgató, aki az Építőmérnöki Kar hallgatóságát 

fogja képviselni a rendezvényen, valamint aktívan részt vesz a programokon. A programon az aktív 

közösségi média részvétel előnyt jelent. A programleírás a mellékletben0 alább található. 

 

A rendezvény tervezett időpontja 2021. március 23 - 26. 

 

A koronavírus járvány és egyéb előre nem látható események miatt a programot felfüggeszthetik, 

elnapolhatják vagy a formátumán változtathatnak.  

 

A pályázás folyamata  

A szükséges dokumentumokat elektronikus formában kell leadni a kepviselet@emkhk.hu e-mail címre 

(tárgy: BuildIT konferencia részvétel - név).  

A pályázat tartalmi követelményei (gépelt formátum): 

 

• angol nyelvű fényképes önéletrajz 

• angol nyelvű motivációs levél, melynek tartalmaznia kell, hogy miért szeretne a hallgató a 
programon részt venni; miért érdekli a program témája; ill. milyen közösségi médiákat használ) 

• nyilatkozat, hogy a részvételi feltételeknek megfelel 
 

A pályázatok beérkezése után, minden pályázó egy angol nyelvű beszélgetésen kell részt vegyen. A 

meghallgatást a pályázóknak az ÉMK HK külügyi felelőse és az ÉMK HK tagjaiból összeállított eseti 

bizottság tartja.  

 

Részvételi feltételek: 

 

• érvényes útlevél vagy személyi igazolvány  

• nappali tagozatos BSc vagy MSc hallgatói jogviszony a BME Építőmérnöki Karán 

• készségszintű angol nyelvtudás 

• jó egészségi állapot 

• érdeklődés a program témája, Tallinn és az észt kultúra iránt 
 
Határidők: 
 

Pályázat benyújtásának határideje 2021.február 10. 23:59 

Személyes meghallgatás 2021. február 12. 

ÉMK HK döntés 2021. február 15. 
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A program céljainak szempontjából a legjobbnak ítélt pályázókat az ÉMK HK 2021. február 15-ig válasz 

emailben értesíti az eredményről.  

 

 

2021. február 3. 

 

Építőmérnöki Kar  

Hallgatói Képviselet 

 

Melléklet: 

 
BuildIT 2021 will take place on 24th and 25th March and the main topic of it would be “Acoustics”. 
Here is a summary of the programs: 
 
24th March is the Conference day, where specialists will talk about the astonishing world of acoustics. 
Such topics as room acoustics, soundproofing of structures and noise of urban and technical systems will 
be discussed. 
 
25th March is the Competition day. During the day you can prove to all what you have learned in school 
and show off your practical skills. It is a good opportunity to make new connections with students from 
Estonia but also from abroad. There are several well-known competitions planned, such as Paper Bridge 
and Brick Laying, to which several new competitions will definitely be added. 


