Kedves Kisgólya/Kedves Szülő!
A következő néhány lépésben szeretnénk mi (a Teleki Blanka Kollégium Kollégiumi
Bizottsága) segítséget nyújtani nektek a kezdetekhez, a kollégiumi jelentkezéshez.

1. Először is szükséged van egy ETR (Egységes Tanulmányi Rendszer)
azonosítóra, melyre később tantárgyfelvételkor, és egyéb ügyintézéskor is
szükséged lesz! Ehhez regisztrálnod kell magad a https://web3.etr.uszeged.hu/etrreg/SZTE_Reg.asp weboldalon.

Itt a rendszer egyértelműen végig vezet a lépéseken, melynek végén lesz egy EHA
kódod (pl.: PCVDAAF.SZE), melyhez tartozik egy jelszó, melyet te adsz meg! Ezt
a felhasználó, jelszó párost nagyon jegyezd meg, mert sokszor fogod használni!

2. Ha már ez megvan, úgy be kell jelentkezned a Modulo felületére, mely
különböző ügyek elintézéséhez nyújt segítséget. A Modulo-t az alábbi
weboldalon éred el: https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/login

Ide a korábban már említett EHA-kód, és hozzátartozó jelszó párossal tudsz
bejelentkezni!
3. Ha bejelentkeztél, az alábbi felületet fogod látni!

Itt a beadás fülre kell kattintanod, melyen belül az EHÖK fület kell megnyitnod!

Ezen a fülön belül találsz egy olyat, hogy Általános szociális helyzetfelmérési
adatlap. Ezen a fülön a kitöltés gombra kell kattintani!

Ezen a kitöltési folyamaton egyértelműen, a leírtaknak megfelelően kell végig
haladnod! A csatolandó dokumentumokhoz kapcsolódó fontos információkat
megtalálod az alább linkelt oldal alján! Nagyon fontos, hogy figyelj az ott feltüntetett
dátumokra, és szabályokra, melyek egy adott iratra vonatkoznak, mert egyéb esetben
sajnos elutasíthatják pályázatodat!
https://sztehap.hu/posts/1054-2016-2017-tanev-i-felevere-vonatkozo-rendszeresszocialis-osztondijjal-varosi-tanuloberlettel-es-az-elsoevesek-kollegiumifelvetelevel-kapcsolatban

Amennyiben mindent feltöltöttél, még bőven akad dolgod, mert ezen felül még ki
kell tölteni, egy (szociális támogatás és városi tanulóbérlet esetén további 3) űrlapot.
Ezeket már a pályázat beadása után rögtön tedd meg, nem baj, hogy még nem bírálták
el.

Ezek kitöltése is egyértelmű lesz, csak alaposan olvasd végig a leírtakat.

4. Amennyiben minden fent felsorolt lépésen keresztülmentél, az alábbihoz
hasonló táblázatot kell látnod.

Ezzel a beadás végére érsz, és már csak az eredményre kell várnod!
Reméljük segített számodra ez a kis segédlet a pályázat beadásában!
Kérdés esetén fordulj hozzánk bizalommal a Teleki Blanka Kollégium hivatalos
Facebook oldalán üzenetben, vagy a kollegium.teleki@gmail.com e-mail címen.

U.I.: Határon túli hallgatók esetében a papírok fordítását az SZTE EHÖk
(Egyetemi Hallgatói Önkormányzat) Külügyi Bizottsága térítési díj mentesen
elvégzi 2 napos átfutási idővel, melyet személyesen vagy e-mailben
szteehokkb@gmail.com e-mail címre tudtok nekik beadni.
További segítséget kaphattok a jutter@ehok.u-szeged.hu e-mail címen,
telefonon a 06 62/546-688-as telefonszámon, esetleg személyesen az EHÖK
Irodán (6722. Szeged, Szentháromság utca 34.) ügyeleti időben!

