
ELTE TTK HÖK 

Biró Máté, Külügyi Biztos 

Küldöttgyűlési beszámoló 

2017. január 5-i Küldöttgyűlésre 

 

2016. november 13. – 2017. január 4. időszakról 

 

   Annak ellenére, hogy egy külügyi pályázatok szempontjából nem telített időszakról van szó, 

mégis aktív érdeklődés volt a külföldi pályázatok s lehetőségek iránt mind e-mailek, mind 

személyes megkeressek formájában. Események híján is ülésezett azonban az EHKB 

novemberben és decemberben egyaránt. Alább pontosabb leírást adok az Erasmus főpályázási 

időszak leendő újdonságairól, valamint a november-decemberi eseményekről. 

 

Kapcsolattartás 

 

   Mint az a rezümében is foglaltatik, fogadóóráim nem maradtak kihasználatlanok, és e-mail 

kommunikáció terén is jelentős aktivitás mutatkozott, egészen a vizsgaidőszak kezdetéig.  

   Az e-mail megkeresésekre legfeljebb 1 napos reakcióidővel mindig tudtam válaszolni, a 

válaszokkal a kérdezők kíváncsiságának eleget tudtam tenni, amennyiben szükséges volt a 

töbszöri levélváltás után a személyes kapcsolatfelvételre ösztönöztem őket, mind velem, mind 

Koczur Szilvia kari koordinátorral, témától függően. 

   A fogadóóráimban, novemberben nem volt jelentős aktivitás, azonban decemberre a 

látogatók száma megnőtt, valamint egyéb teendők is kijutottak hivatali óráimra. Így egy 

hallgató kérésére segítettem a szakmai gyakorlati pályázatát angol nyelvre fordítani, valamint 

le is adtam számára a szükséges papírokat, mivel személyes leadásra külföldön tartózkodása 

miatt nem volt módja. A fogadóórákban összesen 7 ember keresett meg, főként Erasmus+ 

ösztöndíjra vonatkozó kérdésekkel, de teljes külföldi képzések iránt is mutatkozott 

érdeklődés. 

 

Hirdetmények/Megjelenítés 

 

   A Külügyes weboldal kezelését továbbra is folytattam, a megjelent hirdetmények a 

megtekintések számát figyelembe véve, jó eséllyel eljutottak a célközönséghez. Január 

közepétől megkezdődik az Erasmus+ hét és a főpályázati időszak promóciója, mely kiemelt 

jelentőségű esemény lesz. A plakátok az Erasmus+ pályázatra vonatkozóan már novemberben 

kikerültek, a faliújság és a plakátok mindig frissítve vannak az egyes programokra 

vonatkozóan. 

 

 

 

 



Események/Eseménytervezetek 

 

   Az EHKB két ülést tartott az említett időszakban, melyeken a fő téma mindkét esetben az 

Erasmus+ és az ehhez kapcsolódó kiegészítő ösztöndíjak kérdése volt. Az újdonságok a most 

februárban aktuális pályázati időszakra: a Tempus alapítvány 200 Euró/hónapra emelte a 

maximális megkapható kiegészítő támogatást, így lehetővé téve a kiutazást szociálisan jobban 

rászoruló hallgatók számára, és jövő évtől elérhető lesz egy kiutazási támogatás is nem csak 

Eramsus+ mobilitást elnyerő hallgatók számára, mely támogatás kizárólag a mobilitás 

körülményeitől függ, szociális helyzet nem befolyásolja. 

 

Leadott mobilitási pályázatok 

 

   Az elmúlt időszakban két Eramsus+ szakmai gyakorlat pályázat érkezett be, a folyamatos 

leadásnak köszönhetően és mindkettő pályázó megkapta a kiutazás lehetőségét. 

 

 

Köszönöm, hogy végigolvastad 

Biró Máté 

2017. január 1. 

 

 

 

 

 

 


