HALLGATÓI SZOLGÁLTATÁSOK
Az Óbudai Egyetemen három hallgatói közösségi központban nyújtunk hallgatói
szolgáltatásokat.

SZOLGÁLTATÁSAINK

KÖZPONTOK

- A Hallgatói Közösségi Központok a Rendszeres és
Rendkívüli Szociális ösztöndíj és Kollégiumi díj mérséklési
ösztöndíj átvételi helye, az ösztöníjakkal kapcsolatosan
tájékoztatást adnak mind a Hallgatói Közösségi Központok
munkatársai, mind a kari HÖK-ösök.

Bécsi úti Hallgatói Közösségi Központ:
Tel: 06-1/666-5844
Bécsi út 96. 104-es terem
Irodavezető: Pribély Krisztina
E-mail cím: pribely.krisztina@ka.uni-obuda.hu

- Irodáinkban teljes körű Diákhitel ügyintézés folyik, amiről itt
tájékozódhattok: http://uni-obuda.hu/hallgatoi-kozpont
- Nálunk vehetitek át az online megrendelt jegyzeteket és I
LOVE OE termékeket.
- Lehetőségetek van használni a számítógépeket, szkennelni
és nyomtatni.
- Forduljatok hozzánk bátran Erasmusszal és nemzetközi
mobilitással kapcsolatos kérdéseitekkel.
- Adománygyűjtési pont is vagyunk, játékokat és
gyerekruhákat juttatunk el az OE által támogatott óvodákba.
- Ezen felül biztosítunk számotokra mikrót és hűtőt valamint
társasjátékokat, hogy ki tudjatok kapcsolódni kicsit a nagy
rohanás közepette.
- Ha személyes jellegű problémátok van, Vörös Ágota
pszichológus kollégánkhoz tudtok fordulni. Ágotával a
voros.agota@ka.uni-obuda.hu e-mail címen tudtok előzetesen
időpontot egyeztetni.

Tavaszmező utcai Hallgatói Közösségi Központ:
Tel: 06-30/732-1738
Tavaszmező utca 17 A épület alagsor
Irodavezető: Káncz Zsófia
E-mail cím: kancz.zsofia@ka.uni-obuda.hu
Népszínház utcai Hallgatói Közösségi Központ:
Tel: 06-30/732-1694
Népszínház utca 8. 109-es terem
Irodavezető: Fürjes Georgina
E-mail cím: furjes.georgina@ka.uni-obuda.hu

További információkért látogassatok el a
Facebook oldalunkra és likeoljátok be, hogy
értesüljetek az aktuális kikapcsolódási
lehetőségekről, álláslehetőségekről.
https://www.facebook.com/hallgatoikozpontokoe

A Diákhitel…
…egy speciális, a felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára igényelhető alacsony kamat mellett nyújtott kölcsön.
Azon fiataloknak nyújt pénzügyi lehetőséget, akik diplomát szeretnének szerezni, de a tanuláshoz szükséges források
csupán részben, vagy egyáltalán nem állnak rendelkezésükre. A hitel igényléséhez nincs szükség igazolt jövedelemre,
nem kell kezes, sem egyéb fedezet.
Diákhitel1,
Szabad felhasználású hitel állami ösztöndíjas és önköltséges
képzésben résztvevő hallgatók számára egyaránt elérhető, az
alábbi kiadások fedezésére alkalmas:
 napi megélhetéssel kapcsolatos kiadások fedezésére
 szállás, albérlet, kollégiumi díjak kiegyenlítésére
 egyetemi élethez kapcsolódó kiadásokra (pl. tankönyvek,
jegyzetek vásárlására)
 diplomához szükséges nyelvtanulásra
 Erasmus-ösztöndíj kiegészítő finanszírozására

Diákhitel2,
Kötött felhasználású hitel kizárólag önköltséges
formában tanuló hallgatók számára elérhető konstrukció,
0%-os éves kamattal. Csak a felsőoktatási intézmény
felé fennálló képzési önköltség kiegyenlítésére alkalmas.

Fontos, hogy a leadási határidőket pontosan tartsd be: 2018.09.15. és 2019.02.15
Bővebb információt itt találtok: https://www.diakhitel.hu/

A Diákhitel 1 vagy 2 ügyintézésének folyamata

KOLLÉGIUM
Az Óbudai Egyetem 5 kollégiumban biztosít szállást a nem az adott telephelyen lakóknak. Mind a kollégiumokról, mind a
kollégiumi felvételi eljárásról tájékozódhatsz a http://koll.uni-obuda.hu honlapon. Az elsős felvételi eljárásról minden felvett
külön részletes tájékoztatást is kap elektronikus levélben.

KOLLÉGIUMOK

FELVÉTELI ELJÁRÁS

BUDAPEST

A kollégiumi elhelyezés nem jár alanyi jogon. Kollégiumi férőhelyre pályázni
kell, és külön felvételi eljárás keretében bírálják el a pályázatokat.

BÁNKI DONÁT KOLLÉGIUM
1065 Budapest, Podmaniczky u. 8.
Tel.: (1) 312-5268, (1) 373-0053
HOTEL@BMF DIÁKOTTHON
1084 Budapest, Tavaszmező u. 7-13.
Tel.: (1) 666-5005, (1) 666-5282
KISS ÁRPÁD KOLLÉGIUM
1034, Budapest, Doberdó út 6/b
Tel.: (1) 666-5891
ÓBUDAI DIÁKHOTEL
1037, Budapest, Kunigunda útja 25.
Tel.: (30) 183 92 30
SZÉKESFEHÉRVÁR
SZÉKESFEHÉRVÁRI KOLLÉGIUM
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 8.
Tel.: (22) 200-448

A 2018/19-es tanévre szóló kollégiumi felvételi eljáráson való részvételhez
jelentkezni, csak az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) eSzoctám portálján, a http://eszoctam.hok.uni-obuda.hu oldalon,
bejelentkezés után a „Kollégiumi jelentkezés” menüpont alatt lehet. A
„Kollégium 2018/19. tanévre (Gólya)” linkre kattintva a kollégiumi
elhelyezés helyszíneinek sorrendjét lehet megadni, az ott részletezett
útmutatónak megfelelően. A szociális helyzet megállapításához és
felméréséhez, a „Szoctám” menüpontra kattintva a „2018/19. Őszi Szoctám
(Gólya)” alatt lehet megadni a szükséges adatokat.
Jelentkezési időszak az „e-Szoctám” rendszerben:

2018. augusztus 2. – augusztus 10. 15:00 óra
Az e-Szoctám rendszerben véglegesített majd kinyomtatott pályázati
űrlapot aláírva be kell nyújtani az EHÖK Diákjóléti Bizottsága részére.
Az e-Szoctám rendszerből kinyomtatott és aláírt pályázati űrlapot, a
következő címre kell személyesen, vagy postai úton eljuttatni:
Óbudai Egyetem EHÖK,
1084 Bp, Tavaszmező u. 15-17. G ép. alagsor
Amennyiben nem a megadott postázási címre, vagy nem az EHÖK
irodában kerül leadásra a pályázat, az elutasításra kerül!
További menetrend:
2018. augusztus 16. 08:00 óra
Kollégiumi felvételi elbírálás, döntés
2018. augusztus 23. 10:00 óra
Kollégiumi fellebbezés (jogorvoslat) határideje
2018. augusztus 24. 08:00 óra
Kollégiumi fellebbezés (jogorvoslat) elbírálás, döntés
2018. augusztus 31. 12:00 óra
Következmény nélküli férőhely lemondás határideje: A jelzett
határidőn túli férőhely lemondás esetén a szeptember havi
kollégiumi térítési díj kiírásra kerül a hallgató részére, melynek
befizetése kötelező.
2018. szeptember 2.
Kollégiumi beköltözés: A felvételi határozatban megjelölt
időpontok között lehet a férőhelyet elfoglalni.
2018. augusztus 31-től
Várólista: A megüresedő helyekre folyamatos jelentkezést
biztosító rendszer működik.

EGYETEMI KÖNYVTÁR
Az Óbudai Egyetem Egyetemi Könyvtár 5 tagkönyvtárban biztosítja szolgáltatásait Budapesten és Székesfehérváron.
Egyre több digitális, akár távolról elérhető forrás áll a hallgatók és oktatók rendelkezésére. Ezekről, illetve a Könyvtár
hagyományos szolgáltatásairól is megtalálhatók a legfontosabb információk a Könyvtár honlapján: LIB.UNI-OBUDA.HU

TAGKÖNYVTÁRAK

SZOLGÁLTATÁSAINK

BUDAPEST

5 tagkönyvtár – több mint 120 ezer kölcsönözhető könyv;
Több mint 100 hozzáférhető folyóirat olvasótermeinkben;
Tájékoztatás bármilyen területen – kölcsönzés;
Segítség a kutatásban, szakirodalom keresésben, tanulásban;
Internet elérés – Wifi elérés;
Fénymásolás – nyomtatás – szkennelés;

DOBERDÓ ÚTI KÖNYVTÁR
1034 Budapest, Doberdó út 6.
Tel.: (1) 666-5975, (1) 666-5976
doberdo@lib.uni-obuda.hu
Nyitva tartás szorgalmi időszakban:
H-K: 8.00–17.00
SZ: 8.00–17.00
CS: 8.00–17.00
P: 8.00–16.00

NÉPSZÍNHÁZ UTCAI KÖNYVTÁR
1081 Budapest, Népszínház utca 8.
Tel.: (1) 666-5321, (1) 666-5478
nepszinhaz@lib.uni-obuda.hu
Nyitva tartás szorgalmi időszakban:
H-K: 8.00–17.00
SZ: 8.00–17.00
CS: 8.00–17.00
P: 8.00–16.00
SZO: 9.00-12.00

TAVASZMEZŐ UTCAI KÖNYVTÁR
1084 Budapest, Tavaszmező utca 15-17.
Tel.: (1) 666-5061, (1) 666-5060
tavaszmezo@lib.uni-obuda.hu
Nyitva tartás szorgalmi időszakban:
H-K: 8.00–17.00
SZ: 8.00–17.00
CS: 8.00–17.00
P: 8.00–16.00

SZÉKESFEHÉRVÁR
SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖNYVTÁR
MŰSZAKI SZAKOLVASÓ
8000 Székesfehérvár, Budai út 45.
Tel.: (22) 200-427
Nyitva tartás szorgalmi időszakban:
H-CS: 8.00–16.00
P: 8.00–13.00

GEOINFORMATIKAI SZAKOLVASÓ
8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3.
Tel.: (22) 200-428
Nyitva tartás szorgalmi időszakban:
H-CS: 8.00–16.00
P: 8.00–13.00

+ Több mint 15 ezer digitális dokumentum az Óbudai Egyetem Digitális
Archívumában
ONLINE ADATBÁZISAINK
…TÖBB MILLIÓ DIGITÁLIS DOKUMENTUM A KÖNYVTÁRBAN!

ACM Digital Library;
Scopus;
Web of Science;
Science Direct;
EBSCOhost – Academic Search Complete;
SpringerLink;
ProQuest - SciTech Premium Collection;
Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomagja;
Akadémiai Kiadó Szótárai;
Arcanum Digitális Tudománytár – ADT;
Interkönyv;
MeRSZ (Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatás);
L’Harmattan digitális adatbázis…
ONLINE ADATBÁZISAINK
…KERESS MINKET A KÖVETKEZŐ TÉMAKÖRÖKBEN!

Könyvtárhasználati alapismeretek;
A tudományos kutatások elmélete és gyakorlata;
A tudományos kutató munka és a plágiumellenőrzés;
Információkeresés online hiteles forrásai
Az Egyetemen térítésmentesen elérhető tudományos adatbázisok
Tudományos szakirodalmi adatbázisok speciális funkciói
Hivatkozáskezelő rendszerek és szoftverek használata
Kutatói profilozó rendszerek alkalmazása
Open Access – nyilvános hozzáférésű, hiteles tartalmak
Az információkeresés módszerei és stratégiái, információfeldolgozás
Ha egy tagkönyvtárunkba beiratkoztál, akkor az Egyetemi Könyvtár
összes tagkönyvtárában érvényes az olvasójegyed!
További információkat találsz a könyvtári portálon:
LIB.UNI-OBUDA.HU
…a Könyvtár Facebook oldalán,
…az I Love OE! mobil applikáción,
…valamint bármely tagkönyvtárunkban!

