
Név: Pálya Zsófia 

Kar: GPK 

Tárgy: kari képviselet ellátása – jelölt 

Bemutatkozás  

Pálya Zsófia vagyok, diplomámat a BME Gépészmérnöki Karán szereztem, 2020 

februárjában kezdtem tanulmányaimat a Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok 

Doktori Iskolában. Egyetemi éveim alatt aktív részt vettem a hallgatói közösségi életben, 

vezetőként tevékenykedtem a Mechatronika Szakosztályban és több mint 4 éven át erősítettem 

a GPK csapatát az egyetemi tenisz csapatbajnokságban. Demonstrátorként számos tantárgy 

oktatási tevékenységétbe volt lehetőségem bekapcsolódni. Jelenleg a Mechatronika, Optika és 

Gépészeti Informatika tanszéken végzem oktatási és kutatási tevékenységemet. 

1 éve vagyok a Kari Doktori Tanulmányi Bizottság tagja, ez idő alatt volt lehetőségem 

megismerkedni a munkatervek és beszámolók során felmerülő nehézségekkel, problémákkal. 

Kari képviselőként szeretnék ezen problémáknak elémenni, továbbá a doktoranduszok érdekeit 

képviselve a hivatalos üléseken egyfajta összekötő személy lenni, akihez fordulhattok a 

képzéssel kapcsolatos ügyek eligazodás kapcsán. 

Remélem, bemutatkozásom elnyerte tetszéseteket és számíthatok a támogatásotokra. 

Üdvözlettel: 

Pálya Zsófia 

 

  



My name is Zsófia Pálya; I graduated from the Faculty of Mechanical Engineering at 

BME, and I started my PhD studies at the Géza Pattantyús-Ábrahám Doctoral School of 

Mechanical Engineering in February 2020. During my university years, I was actively involved 

in the student community life as a team leader in the Mechatronics Section in the Mechanical 

Collage, and for more than four years, I played in the faculty’s tennis team (GPK team) in the 

university championship. As a junior tutor, I had the opportunity to be involved in teaching 

activities in several subjects. Currently, I am teaching and doing my research activities at the 

Department of Mechatronics, Optics, and Mechanical Engineering Informatics. 

I have been a member of the Faculty Doctoral Education Committee for one year. 

During that period, I have had the opportunity to get acquainted with the difficulties and 

problems encountered with PhD work plans and reports. As a faculty representative, I would 

like to help prevent these problems, represent the interests of PhD students in official meetings, 

and be a person to whom they can turn for guidance about matters regarding the Doctoral 

School. 

I hope you enjoyed my introduction and can count on your support. 

Yours sincerely:  

Zsófia Pálya 

 

 

 


