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Tisztelt Hallgatók! 
 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar vezetése és minden munkatársa nevében szívből 

gratulálunk a sikeres felvételijükhöz, és szeretettel köszöntjük Önöket egyetemi közösségünk tagjaiként! 

A Kar elkötelezett aziránt, hogy hallgatóit ne csak szakmai és tanulmányi fejlődésükben támogassa, hanem – felfedeztetve 

a nyelvben és nyelvi működésben, a tárgyi és szellemi kultúrában, a művészetekben és a történettudományban rejlő 

értékeket – maradandó élménnyé tegye hallgatói számára az általuk választott tudományterületben való elmélyülést. 

Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink az egyetem falain belül és kívül is szabadon, értő és érző módon közelítsenek a 

társadalom, a tudományok, a környezet és embertársaik problémái, kérdései felé, és bízunk benne, hogy az ehhez 

szükséges kompetenciák elsajátításában, ezek folyamatos fejlesztésében, bátorságban, felelősségvállalásban és 

hitelességben Karunk példát tud mutatni Önök számára is. A Kar különös figyelmet fordít arra is, hogy hallgatói 

tanulmányaik során olyan szaktudásra és készségekre tegyenek szert, melyekkel – megteremtve egy alkotó értelmiségi 

életút alapjait – sikeresek lehetnek a hazai és nemzetközi munkaerőpiacon egyaránt. Ezen célkitűzés eredményességét 

mutatják a diplomás pályakövetési statisztikák is, miszerint hallgatóink nagy része már az egyetemi évek alatt 

elhelyezkedik és a karrierépítés szempontjából releváns munkatapasztalatot szerez. 

A Bölcsészettudományi Kar segíteni fog Önöknek abban, hogy tanulmányi, szociális, lelki téren soha ne érezzék magukat 

egyedül: tanulmányi és szociális támogatásokkal kapcsolatos kérdéseikkel bátran forduljanak a Hallgatói Önkormányzat 

képviselőihez, akik szakszerű segítséget nyújtanak abban, hogy a hallgatók tanulmányi és közösségi élete zökkenőmentes 

és élményekben gazdag legyen. Az intézeteinkben és tanszékeinken dolgozó oktató és adminisztrátor munkatársak 

mindent meg fognak tenni azért, hogy a tárgyaik teljesítéséhez szükséges tanulmányi jellegű segítséget megkapják, a 

könyvtáros munkatársak pedig az ország egyik legnagyobb egyetemi könyvtári hálózatának egységeiben várják Önöket. 

Tanulmányi-adminisztratív ügyek intézésében a Tanulmányi Hivatal szakos referensei lesznek segítségükre – legyen szó 

beiratkozással, tanulmányi előmenetellel, kari tanegységlistákkal, a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerrel, 

önköltséggel, tanulmányi jellegű kérelmekkel kapcsolatos kérdésekről vagy problémákról. A Nemzetközi Kapcsolatok 

Irodája munkatársaihoz – a tanszéki illetékesekkel együttműködésben – elsősorban a külföldi tanulmányi ösztöndíjakkal 

kapcsolatban fordulhatnak segítségért. A HELP Hallgatói eredményességet elősegítő program tanácsadással, 

tanulmányi és lelki segítségnyújtással áll a hallgatók rendelkezésére, speciális szükségletű hallgatóink pedig mindenben 

számíthatnak a kari Esélyegyenlőségi Bizottság és a Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda (SHÜTI) 

támogatására. 

Egyetemi tanulmányaik első állomása a beiratkozás lesz, amelyet idén 2023. február 2-án szervezünk meg. A 

beiratkozás elengedhetetlen feltétele a tanulmányok megkezdésének, így kérjük, mindenképpen jelenjenek meg az előírt 

időpontban, akadályoztatásuk esetén pedig gondoskodjanak arról, hogy meghatalmazottjuk járjon el Önök helyett.  

Egyetemi tanulmányaikhoz pedig sok sikert és örömöt kívánunk! 

Budapest, 2023. január 26. 
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