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Célkitűzések 

Beszámolóm első felében szeretném felidézni a külügyi biztosi pozícióra beküldött pályázatom 

célkitűzéseit. 

1.) Erasmus hallgatóknak szánt orientációs nap 

2.) Rendezvények, információs estek 

3.) Tanulmányi csúszás 

4.) Idegen nyelvű kurzusok 

 

Megvalósítás 

1.) A második félév elején került sor az egyetemre érkező külföldi hallgatók orientációs napjának 

megtartására. Ennek során 16 olyan külföldi hallgató hallhatott információkat az egyetemről, 

hallgatói életről és magáról a karról, akik a jelentkezésük során mentort igényeltek. Az 

információs nap során tett séta a Campus környékén nagyban segítette a hallgatókat a félév 

folyamán a tájékozódásban. 

2.) A rendezvények közül mindössze a Külügyi börze (október), a Lágymányosi Erasmus 

Tájékoztató (február) és a Kari Erasmus tájékoztató (március) került megrendezésre. Az alacsony 

érdeklődésre való tekintettel a Börzét követően nem szerveztem az Erasmus tájékoztatókon kívül 

más információs estet. 

3.) A tanulmányi csúszást illetően vegyesek az érzelmeim. Egyfelől, az a hallgató, akinek nem áll 

szándékában az évhalasztás, annak van lehetősége kombinálni a kurzusokkal, leginkább 

alapszakon. Ezen felül az oktatók nagyarányban támogatja a külföldön tanulni kívánó hallgatókat, 



így egy gyors egyeztetést követően, könnyedén egyéni tanrend állítható fel. Másrészt a 

mesterszakok jelentős részén továbbra is nagy gondot jelent az évhalasztás, melyre szélesebb 

körű megoldás szükséges. 

4.) Mivel csak részben számít a hatáskörömbe az idegen nyelvű kurzusok indításának 

kérelmezése, így csak lokálisan, próbaszerűen tettem rá kísérletet. A Földrajz- és Földtudományi 

Központ képviselőivel számos alkalommal leveleztem, mely során több helyen is ígéretet kaptam 

idegen nyelvű kurzusok indítására. Ezen felül ki kell emelni, hogy számos esetben az oktatók a 

félév elején felajánlották a kurzus angol nyelven való oktatását és a kezdeményezés a hallgatókon 

bukott el. 

A felsoroltakon kívül új alapokra helyeztem az ELTE-TTK és az ESN ELTE közötti kapcsolatot, 

lezajlott az első külügyes mentorfelvételi, így jelenleg közel 12 külügyi mentor tevékenykedik a 

karon.  

A külügyi honlap is nagyszabású frissítésre került, minden információ naprakész. 

A kapcsolattartásra is nagy hangsúly fektettem, hiszen mind az EHÖK-kel, mind a szakterületi 

erasmus koordinátorokkal jó viszonyt alakítottam ki. 

Végezetül köszönöm az elmúlt egy évet, hiszen számtalan tapasztalattal gazdagodtam és 

mélyebben beleláthattam az egyetem működésébe. Megfigyelhettem, hogy a sokszor 

egyszerűnek tűnő dolgok nem is olyan könnyűek. Nem is olyan könnyű tisztségviselőnek lenni, 

mint azt mezei hallgatóként véltem. 

Külön köszönöm minden hallgatónak, aki bizalmával megtisztelt, felkeresett kérdéseivel, 

problémáival akár levélben, akár személyesen. Garantálom, hogy a kar külügyi élete felfelé ívelő 

pályán van, amely a következő években folytatódni fog. 

 

Budapest, 2016.05.10. 

Fricz Gergely 


