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A következő pár sor nem az elmúlt hónapok eseményeit, sokkal inkább a tisztségviselői 

munkám első félévét tükrözi. 

1.) Kapcsolattartás 

Úgy érzem, hogy a hallgatókkal való kapcsolattartásom zökkenőmentes, igyekeztem a 

levelezésekre odafigyelni, mindenkinek rövid időn belül válaszolni, vagy ha a választ rögtön nem 

is tudtam, de jeleztem feléjük, hogy továbbítottam kérdésüket a megfelelő személy részére. 

Havi szinten átlagosan 4-5 kérdés, kérés érkezik az e-mail címemre, nagyjából 1-2 hallgató pedig 

facebook-on üzen.  

A fogadóóráimat 80 %-ban megtartottam, azokat a napokat, amikor nem voltam elérhető, jó 

előre jeleztem a honlapon. A félév során egy hallgató keresett meg a fogadóóra alatt, és majd’ 

négyszer annyian ezen kívül, külön egyeztetett időpontban.  

A felbukkanó pályázatokat, híreket igyekszem minél hamarabb a HÖK honlapjára, illetve a 

külügy facebook-jára elhelyezni, illetve ha tudom, hogy személyesen ki érintett az információ 

kapcsán, akkor igyekszem e-mailben tájékoztatni. 

 

2.)  Együttműködések 

A külügy életében fontos a különböző koordináló felekkel való kapcsolattartás, együttműködés.  

Az ELTE-TTK HÖK tisztségviselői, képviselői többször említették, hogy nem hozok látványos 

sikereket, eredményeket, nehezen látnak bele munkámba. Valóban, aki a külföldi tanulás, 

képzés iránt kevésbé, vagy egyáltalán nem érdeklődik, annak valóban kimerülhet esetleg a 

posztolgatás, illetve a plakátozás témakörében az eredmény. 



De mi is rejlik a szórólapozás mögött? Komoly együttműködések. A legszorosabb kooperáció az 

EHÖK külügyi bizottságával (EHKB) zajlik, akikkel a különféle programok, rendezvények, 

pályázatok előkészítése történik. Komoly együttműködés zajlik továbbá a TáTK, illetve az IK 

külügyeseivel is. Erre jó példa a nemrégiben megrendezett Külügyi börze elnevezésű esemény, 

melyet több száz hallgató látogatott meg és ahol számos külföldi lehetőséggel ismerkedhettek 

meg. Érdemes megemlíteni e mellet, hogy januártól a Külügyi hirdetőfal megosztva üzemel a 

TTK és a TáTK között, ezzel is elősegítve a hallgatók felé irányuló minél szélesebb körű 

információáramlást.  

A kari és a szakos Erasmus koordinátorok listája, elérhetősége frissült, valamint megkezdődtek 

velük kapcsán az előkészületek a pályázási időszakra vonatkozóan (előadások tervezete, 

partnerintézetek listájának frissítése, stb.).   

Mindemellett decembertől kezdve a TTK külügy és az ESN ELTE megegyezett abban, hogy 

mindkét fél támogatja egymás munkáját. Ez a gyakorlatban a következőt jelenti: a TTK külügy 

vállalta, hogy segíti az új főmentor munkáját – többek között a külügyes mentorfelvételi és 

képzési programot – az ESN ELTE pedig a karra érkező külföldi hallgatóknak fog kézzelfogható 

segítséget nyújtani a továbbiakban. A projekt működőképességét a rendszeres megbeszélések 

és a programok egyeztetése biztosítja. 

 

3.) Projektek 

Jelenleg zajlik a mentorfelvételi, melyre számos kiváló pályázat érkezett már. Ennek határideje 

február 14, a nyertes pályázókkal pedig várhatóan február 25-én lesz egy személyes 

elbeszélgetés.  

A kari főkoordinátorral – Demeter Máriával – megkezdtük a kreditelfogadtatási projektet, tehát 

a visszaérkező hallgatóink külföldi kreditjeinek elfogadtatását. Ígéretet kaptam vezetői szintű 

egyeztetésekre is.  

A felmerülő problémákról folyamatosan konzultálok a visszaérkező hallgatókkal.  

Amennyiben kérdések merülnének fel beszámolómmal, vagy egyéb, a külügyhez kapcsolódó 

eseményekkel, folyamatokkal kapcsolatosan szívesen veszem a kulbiz@ttkhok.elte.hu e-mail 

címen. 
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