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Időrendi bontás: 

 

2016. 02. 17. – ELTE TTK Kari Tanács ülése 

2016. 02. 18. – ELTE TTK Tanulmányi- és Oktatási Bizottság ülése 

2016. 02. 18. – ELTE TTK HÖK Tanulmányi Csoport ülése 

2016. 02. 26. – ELTE HÖK Tanulmányi Bizottság ülése 

2016. 02. 27. – HÖOK Közgyűlés 

2016. 03. 07. – ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlés ülése 

2016. 03. 09. – ELTE TTK  Kari Tanács Dékánjelölt bemutatkozás 

2016. 03. 10. – ELTE TTK Tanulmányi- és Oktatási Bizottság ülése 

2016. 03. 10. – ELTE TTK HÖK Földrajz- és Földtudomány SzaCs ülése 

2016. 03. 16. – ELTE TTK Kari Tanács ülése 

2016. 03. 17. – Ösztöndíjas Hallgatói Fórum 

2016. 03. 21. – ELTE TTK HÖK Választmány ülése 

2016. 04. 02. – ELTE TTK HÖK Projektnap 

2016. 04. 07. – ELTE TTK HÖK Tanulmányi Csoport ülése 

 

Általános feladatok 

A legutóbbi küldöttgyűlési ülés óta eltelt időszakban folyamatosan kezeltem a hallgatói 

részről felmerülő személyes problémákat, illetve két választmányi ülés kivételével minden 

delegáltságomhoz köthető ülésen részt vettem. A Földrajz- és Földtudomány Szakterület 

kérésére részt vettem a SzaCs ülésükön, amelynek témája a lehetséges tantervmódosítások 

voltak. 

 

Kari Tanács 



A TTK Kari Tanácsa kétszer ülésezett a vonatkozó időszakban. Az első ülés során történt a 

Kari SzMR tárgyalása, amelynek része a Tanulmányi- és Oktatási Bizottság felépítése is. A 

Hallgatói Önkormányzat előterjesztését a Kari Tanács nem fogadta be, így az összetételt 

illetően a Bizottság nem változott. A Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék 

megszüntetését ugyancsak támogatta a delegáltak többsége, azzal a feltétellel, hogy egy 

újonnan létrejövő testület fogja vizsgálni a tanszék kutatási profiljának megfelelő keretek 

között létrejövő további gondozását. A meghirdetett kurzusok továbbra is elérhetőek lesznek, 

az oktatók megkapták hozzá az intézeti hozzájárulást. A Tanács másik, dékánválasztó ülése 

előtt megismerhették a delegáltak a dékánjelölt programját. A pályázatból két tanulmányi 

téren fajsúlyos változtatási tervet érdemes kiemelni. A mesterképzések pusztán angol nyelvű 

indításának lehetősége szerepel a pályázatban, amely a nemzetközi piacon elismertebb és 

vonzóbb képzést eredményezhetne a Karon. A másik kiemelhető programpont, az oktatók és a 

hallgatók tehermentesítésének tervezete.  A Nemzeti Felsőoktatási Törvényben meghatározott 

minimális féléves óraszámhoz képest a TTK-n nagyon magas szemeszterenként a kontaktórák 

száma. A kredit 30 tanulmányi munkaóra egy szemeszterben a definíciója szerint. Jelenleg a 

TTK-n elérhető tárgyak döntő többségére igaz, hogy a kreditszám a kontaktórák heti 

mennyiségének felel meg, így nem veszi kellő súllyal figyelembe az egyetemen kívül 

befektetett időt. Az egyes kurzusok kreditértékének növelésével lehetne inspirálni a tanórákon 

túli, önálló hallgatói tevékenységet és a tanszékek oktatási tevékenysége is csökkenhet a 

megfelelő mértékben. 

 

Tanulmányi- és Oktatási Bizottság 

A Tanulmányi- és Oktatási Bizottság elfogadta az ügyrendjét, így a Kari Tanács jóváhagyása 

esetén a testületnek lehetősége nyílik az elektronikus szavazásra. Szerkezeti változást is hoz 

magával a módosítás, a tanárszakosok képviseletét egy delegált tanácskozási joggal láthatja el 

a jövőben. A Kar Kiváló Hallgatója pályázat kiírása és pontozása némileg módosult. A 

publikációk esetében teljesen új besorolás született, hogy minden beadott cikket egyértelműen 

lehessen pontozni az intézeteknek. 

 

ELTE HÖK Tanulmányi Bizottság 

A Bizottság egyszer ülésezett az időszakban, ahol többek között felmerült az Oktatói Munka 

Hallgatói Véleményezése riportok helyzete. A kari delegáltak megismerhették a PPK által 

kidolgozott alternatív kérdőívet, amely teljes nyilvánossággal párhuzamosan fog működni az 

OMHV mellett. A jelenlegi szabályozás nem ad lehetőséget arra, hogy a Karok önállóan 



határozzák meg a riportokban megjelenő kérdéseket, ezért szorulnak a két kérdőív független 

kiírására. A Párhuzamos Képzési Kompenzáció támogatással kapcsolatban módosítási 

javaslat született, mivel a legutóbbi pályázási időszak során elnyerők tanulmányi eredménye 

sok esetben rendkívül gyenge volt. Az ösztöndíj alapvetően teljesítmény alapú, így indokolt a 

határozat, amely a szociális pontok csökkentését tűzte ki célul. A Bizottság kitűzte a 

tanulmányi ügyekkel foglalkozó projektnap dátumát is (április 30.), amelyen minden karról 

várjuk a tanulmányi ügyek iránt érdeklődőket, hogy megismerhessék az egyetemi szintű 

érdekképviseletet. 

 

Tanulmányi Csoport 

A Tanulmányi Csoport számára két ülés volt meghirdetve, amelyeken a Kar Kiváló Hallgatója 

pályázatokkal foglalkoztak az érdeklődők. Az első ülés során a közéleti pontrendszer 

felülvizsgálata zajlott, számos esetben a pontosabb meghatározás érdekében történt 

változtatás. A másik ülésen zajlott a Kar Kiváló Hallgatója pályázatok bírálása. A matematika 

szakterület kivételével mindenki képviseltette magát, így a szakos sajátosságokat is 

hatékonyan tudtuk értékelni.  

 

Hallgatói Fórum 

A tanulmányi ösztöndíj kérdése ígéretes témának tűnt, azonban az érdeklődők száma messze 

elmaradt az elvárttól. A megjelentek ennek ellenére konstruktív hozzáállást tanúsítottak a 

beszélgetés során.  Számos elvi kérdés megvitatása történt, amelyek mentén lehet 

kezdeményezni a rendszer megfelelő mértékű átalakítását. A legutóbbi félévben szétosztott 

juttatásokról számos statisztika készült Balogh Dániel ösztöndíjakért felelős biztos 

közreműködésével, ezek alapján elmondható, hogy jelentős különbségek adódtak a 

támogatottak szakok közötti megoszlásában, így érdemes átgondolni ennek kiegyenlítését. 

Mesterszakosok esetében elterjedt nézet, hogy az ösztöndíjaik alacsonyabbak alapszakos 

társaikhoz képest, azonban ennek ellenkezőjét hozta a statisztikai felülvizsgálat. A jelenleg 

alkalmazott technika igazolása lehet összességében, hogy legutóbbi Közgyűlésén a Hallgatói 

Önkormányzatok Országos Konferenciája nagy többséggel határozatot hozott egy ajánlásról, 

miszerint minden felsőoktatási intézmény esetében kurzusonként a hallgatók egymáshoz 

képest elért eredményét érdemes figyelembe venni az ösztöndíj keret szétosztásánál. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Amennyiben kérdésed, észrevételed lenne, 

keress nyugodtan elektronikusan a taneh@ttkhok.elte.hu címen vagy személyesen! 



 

Siófok, 2016. április 9. 

Rádl Attila 

Tanulmányi elnökhelyettes 

ELTE TTK HÖK 

 


