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Kapcsolattartás 

Az elmúlt időszak mozgalmasan telt számomra, hiszen február közepétől március közepéig 

lehetett pályázni az Erasmus+ tanulmányi és szakmai gyakornoki kiírásokra. Ennek megfelelően 

számos megkeresés érkezett, melyekre időben válaszoltam. Több személyes találkozóm is volt a 

jelentkezésekkel kapcsolatban.  

A fogadóórákon összesen egy hallgató keresett fel a két hónap alatt. Megjegyzendő, a 

fogadóórám idejét módosítottam a tanulmányi időszakhoz, a délelőtti időpontot délutánra 

helyeztem, valamint a hosszát kibővítettem másfél óráról két és fél órára.  

A hirdetőfelületeket rendszeresen frissítettem. Terveim között szerepel egy új külügyi honlap 

tervének felvázolása, a megvalósítására viszont már az utódomnak lesz lehetősége. 

Projektek 

Az elmúlt időszakhoz két nagyobb szabású esemény köthető. 

Időrendi sorrendben az első: Erasmus pályázási időszak. A karról összesen 52 jelentkezés 

érkezett. Az intézeti elbírálások során a fizika, kémia és matematika szakosok rangsorolásán 

vettem részt. A kari lista várhatóan a jövő hét folyamán készül el. Ehhez köthető, hogy az 

egykori pontozási rendszert egyedül a kémiások használják. Célom, hogy egy átgondolás után az 

új pontozási rendszernek megfelelően, az összes szak ez alapján állítsa fel a rangsorát.  

Ehhez szeretném hozzátenni, hogy mind kari, mind néhány szak szintjén előadásokat tartottunk 

Demeter Máriával (a kari koordinátorral) a pályázás esetleges buktatóiról, illetve a folyamatáról. 

A kari előadáson 48 hallgató jelent meg. 



A másik nagyobb esemény a külügyi mentorfelvételi. A szóbelin az ESN alelnöke, a TTK külügyi 

főmentora, illetve jómagam vettünk részt. Számos kiváló jelentkező közül végül 11 hallgató 

kapott lehetőséget az ESN ELTE-től, hogy TTK-s mentor lehessen. 

Utódképzés 

Mivel az egyetemi pályafutásom lassan véget ér, így szükséges utódot találnom. Egy lelkes 

hallgató személyében már találtam is jelöltet, vele a hét folyamán ülök le beszélgetni a 

terveiről, illetve a külügyi biztos feladatköréről. Számos kidolgozott tervem van, melyet 

megosztanék vele, illetve kikérem véleményét is róluk.  

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

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

címen. 

 

Fricz Gergely

2016. április 9. 

mailto:kulbiz@ttkhok.elte.hu

