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1. Bemutatkozás

Keszthelyi Szilvia vagyok, idén kezdtem az alkalmazott matematikus mester-
képzést, operációkutatás szakirányon. A budapesti Szent István Gimnáziumban
érettségiztem 2016-ban, majd elkezdtem a matematika alapképzést, ahol 2019-
ben diplomát szereztem. BSc alatt is igyekeztem aktív tagja lenni a szakterületi
életnek, 2018-tól képvisel®ként is.

2. Motiváció

A képvisel®ként eltöltött év után úgy érzem, hogy szeretnék aktívabb szerepet
vállalni az érdekképviseletben és a diákjóléti referensi tisztég egy kimondottan
testhezálló feladatnak t¶nik, mert magamat empatikusnak gondolom, akihez
a hallgatók bizalommal fordulhatnak. Továbbá az augusztusi SHÜTI (Speciális
hallgatói ügyeket támogató iroda) nyílt nap, melyen segítettem, szintén motivált
arra, hogy megpályázzam a tisztséget. Számomra nagyon pozitívan meghatározó
élményt jelentettek az eddig egyetemen eltöltött évek és célom, hogy minden
hallgatónak, fogyatékosságtól, nemt®l, szexuális orientációtól függetlenül esélye
legyen hasonlóan jó évekre, még jobb lehet®ségekre.

3. Célok és tervek

Mind a kollégiumi ügyekben, mind az esélyegyenl®ségben nagy szerepe van a
mentorrendszernek, a mentorképzésben fontos pontban gondolom az érzékenyí-
tést és a kollégiumokról való tájékoztatást is, ezért ezekr®l majd egyeztetnék a
mentorkoordinátorral.

Úgy gondolom, hogy a legtöbb hallgató nagyon keveset tud arról, hogy (ho-
gyan) tudna segíteni a fogyatékkal él® hallgatóknak és a személyi segít® rend-
szerr®l, melyre a jelentkezhetnek hallgatók és melyet minden regisztrált fogyaté-
kossággal él® hallgatónak joga van igénybe venni. Úgy tudom, hogy hamarosan
lesz személyi segít®nek való jelentkezéshez felület és úgy gondolom, hogy szük-
ség lesz ennek reklámozására is, hogy minél több hallgatóhoz eljusson és akinek
szüksége van rá, az is gyorsabb segítséget kaphasson.
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A tavaly már bevált jótékonysági süteményvásártvásárt és adománygy¶j-
tést tervezem idén is folytatni, ennek promotálásában együttm¶ködnék a kom-
munikációs referenssel és úgy gondolom, hogy ezek népszer¶sége fellendíthet®
a képvisel®k, tisztségvisel®k példamutatásával, illetve a gólyacsapatokban való
reklámozásával, csapatos részvétel motiválásával. A lakhatás is egy fontos része
a hallgatók életének, a referensi feladatok közé tartozik, hogy segítsek azoknak,
akik kevéssé tájékozottak a kollégiumi ügyekben, hogyan lennének jogosultak rá
és egyéb felmerül® kérdésekre megoldást találni, a KolHökkel tartani a kapcso-
latot.

Továbbá az EHÖK esélyegyenl®ségi referenssel gyakran egyeztetnénk, hogy
hogyan tudom legjobban segíteni a munkáját, az egész Eltés tervek megvalósí-
tásáról a ttk-n.

Köszönöm szépen hogy elolvastad a pályázatomat, bármilyen javaslat és öt-
letre nyitott vagyok, ha kérdésed van keress meg személyesen, vagy emailben a
szkeszthelyi@caesar.elte.hu címen.

Keszthelyi Szilvia, 2019.09.15.

2


