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   A küldöttgyűlés óta melyen megválasztásra kerültem, igyekszem teljes mértékig megfelelni 

a Külügyi biztosi tisztséggel szemben támasztott időnként eltérő intenzitású elvárásoknak. 

Tekintettel arra, hogy az Erasmus+ pótpályázási időszak megválasztásom előtt pár nappal 

lezárult így ennek kampányából illetve programjaiból csak mértékkel tudtam kivenni 

részemet, főként a kari koordinátorral egyeztetve.  

 

Kapcsolattartás 

 

   Az e-mail fiók azonban nem maradt üresen ebben az időszakban sem, hiszen az ELTE 

EHSZÖB által kiírt Erasmus+ kiegészítő támogatás igénylői illetve a külföldi lehetőségekről 

érdeklődő hallgatók szép számmal akadtak október során is. Ebben az időszakban feltűnt 

egyes hallgatók ösztöndíjak igénylése terén mutatott tapasztalatlansága, melyet meg is 

említettem a az október 7-i EHKB ülésen. Az beérkező levelekre minden esetben a lehető 

leghamarabb válaszoltam, illetve azon esetekben, amikor a levelezés már-már kilátástalanná 

vált, személyes megbeszélések lebonyolítását szorgalmaztam. 

   Fogadóóráim legjavában legfeljebb 1-2 látogató érkezett, többnyire előzetes megbeszélés 

alapján, a kérdéseikre a visszajelzések alapján alaposan sikerült válaszolnom/megoldást 

találnom. 

 

Hirdetmények/Megjelenítés 

 

   A külügyes informáló felületek kezelését megválasztásom után a lehető leglendületesebben 

átvettem. Így a facebookon működő ELTE TTK Külügy hirdetőfelület működtetését jelenleg 

nagyrészt én bonyolítom, valamint itt megjelenítek minden – akár a legapróbb – a hallgatók 

számára releváns információt a külügyi lehetőségekről.  Az ELTE TTK Eramus+ 

koordinátorával szoros együttműködésben pedig a legtöbb eseményünk nagyobb közönséghez 

jutott el, mint az előző időszakban. 

  A legjelentősebb és legeredményesebb kampányunk a Külügyi mentorfelvételi volt, melyen 

a nagy létszámú elért hallgató ellenére is csupán 4 hallgató jelent meg. 

 

Események 

 

   Mint az korábban is szerepelt, október 7-én EHKB ülés volt az Erasmus+ pótjelentkezés és 

az ehhez kapcsolódó Erasmus hét eseményeit beszéltük meg. Ezen az ülésen szó esett az 



egyes karokon felerülő hiányossogkról, valamint megtervezésre került a november elején 

megrendezésre kerülő Külügyi Börze. 

   Külügyi Börze: Ez talán az Erasmus hét utáni legfontosabb eseménye a külügynek, célja az 

ELTE hallgatóinak informálása a lehető legtöbb külügyi lehetőségről egy helyen. Az a tény, 

hogy a Börze a Campuson került megrendezésre túlreprezntálttá váltak a TTK, TáTK, és IK 

hallgatók az eseményen, azonban így is észrevehető volt, hogy az előadásokon egy-két 

kivétellel alacsony volt a hallgatói létszám. 

   Ez nem az esemény, avagy akár a marketing minőségét jellemzi, inkább a hallgatók 

külügyhöz való viszonyát, mely továbbra is valamely szürkés homályba vesző határterületnek 

tekinti ezt a területet.  

   Külügyi Mentorfelvételi: Ezen, mint azt említettem 4 jelentkezővel történt meg az 

elbeszélgetés, Bélteki János az ESN TTK főmentorának vezetésével. A jelentkezőket mind 

angol, mind magyar nyelven felvételiztettük, és mind a négy hallgató megfelelőnek bizonyult 

a munkakör betöltésére. A következő héten további két fizikus hallgatót is felvételiztetünk, a 

siker reményében. 

 

Biró Máté 

2016. november 12. 

 

 

 

 

 

 


