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TANULMÁNYI ELNÖKHELYETTES

Rádl Attila

2017. 01. 05. – 2017. 03. 04.

Időrendi bontás:
2017. 01. 06. – ELTE HÖK Küldöttgyűlés ülése
2017. 01. 11. – ELTE TTK Kari Tanács ülése
2017. 01. 19-21. – Educatio Kiállítás
2017. 01. 25. – ELTE TTK Kari Tanács ülése
2017. 01. 26. – ELTE HÖK Küldöttgyűlés ülése
2015. 01. 27. – ELTE TTK Nyílt Nap
2017. 02. 10-12. – Tisztségviselői hétvége
2017. 02. 14. – ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlés rendkívüli ülése
2017. 02. 15. – ELTE SEK látogatás
2017. 02. 21. – ELTE TTK HÖK Tanulmányi Csoport ülése
2017. 02. 22. – ELTE Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottsága
2017. 02. 23. – ELTE TTK Tanulmányi- és Oktatási Bizottság ülése
2017. 02. 23. – ELTE HÖK Küldöttgyűlés ülése
2017. 02. 23. – ELTE TTK Kari Etikai Bizottság ülése
2017. 03. 01. – ELTE HÖK Tanulmányi Bizottság ülése

Nyílt Nap
A Nyílt  Nap szervezésében a szokásos nehézségek fordultak elő,  ugyanis egyes
szakos programok a határidő után álltak csak össze. A véglegesített programfüzet is
számos  pontatlanságot  tartalmazott.  A  helyszín  berendezésében  segítők
közreműködésével  a  standok  legnagyobb  része  a  rendezvény  előtti  napon
összeállításra  került,  hogy  a  kezdés  előtti  órában  már  csak  azok  elfoglalása
történjen.  A szakterületek  egész  délelőtt  érdekes  információkkal  és  kísérletekkel
várták  az  érdeklődőket.  A központi  és  a  szakos  előadások  egy  kisebb  technikai
problémától  eltekintve  rendben  zajlottak,  az  intézeti  körbevezetések  és
laborlátogatások az egész délután folyamán elérhetőek voltak. Az érdeklődők száma
hasonlóan  alakult  az  eddigi  évekhez  képest,  érdemes  a  jövőben  szélesebb
fórumokon hirdetni, mert sokan még mindig nem értesülnek időben a Nyílt Napról.

Educatio Kiállítás
Az  előkészületek  már  december  folyamán  megkezdődtek,  a  szakterületi
koordinátorok  segítségével  a  rendezvényen  segítők  kerültek  összegyűjtésre.  A
reprezentációs termékek közül az egyetemi kiadvány sajnos csak a Kiállítás második
napjára  érkezett  meg,  így  az  érdeklődők  egy  része  csupán  szóban  kaphatott



tájékoztatást  az  elérhető  szakokról.  A  hivatalos  informáló  levél  előtt  minden
önkéntesnek érkezett üzenet az általános szabályokról és tudnivalókról, amelyeket
nagyrészt  sikerült  betartani.  A  kibővített  helyszín  miatt  nagyobb  stand  állt
rendelkezésre, azonban a Kar számára fenntartott hely mérete nem változott, így a
legtöbb szakterület csak egy hallgatói segítőt küldhetett. Oktatói részről is egész idő
alatt volt képviselet, segítségüket ezúton is szeretném megköszönni! 

Tantervek felülvizsgálata
A  tantervmódosítási  javaslatok  a  közeljövőben  valamennyi  szakterületen
véglegesítésre kerülnek. Fontos lépésként a tantervi háló mellett a tárgytematikák is
átdolgozásra  kerülnek,  amelyeket  érdemes  mindenképp  figyelemmel  követni  a
szakterületeknek és szükség esetén javaslatokat tenni.

Tankörök kérdése
A februári tisztségviselői hétvége alkalmával előkerült a lemorzsolódás kérdése. Az 
alapszakok esetében általánosan megfigyelhető a magas lemorzsolódási arány. A 
nagy létszámú évfolyamokkal együtt járó alacsony bemeneti követelmények miatt 
számos olyan hallgató nyer felvételt, akiknek a felkészültsége nem éri el az egyetemi
tanulmányok eredményes folytatásához szükséges szintet. A felzárkóztató tárgyak 
és programok ezen hiányosságot próbálják pótolni, azonban a beiratkozók jelentős 
részének ez a lehetőség sem teremt megfelelő motivációs környezetet. A magas 
létszámú szakok sajátosságai miatt nehezen alakulnak ki olyan közösségek, akik a 
számonkérésekre egymást segítve készülnek. Más intézményekben pozitív 
példaként működnek csoportok, illetve tankörök, ezzel is csökkentve a hiányos 
középiskolai tudással érkező hallgatók lemaradását. A részletek kidolgozása még 
folyamatban van.

Tanulmányi- és Oktatási Bizottság
A TOB ülésén  a  költségtérítés  csökkentési  kérvények  bírálása  történt  a  jó  ideje
azonos szempontrendszer szerint.

Tanulmányi Csoport 
A Tanulmányi Csoport egyszer ülésezett az időszakban, ahol sajnos alacsony volt a
résztvevők létszáma. Az aktuális, beszámolóban is említésre került ügyek mellett szó
volt a Kar Kiváló Hallgatója cím adományozásával kapcsolatos javaslatokról is.

ELTE SEK
A  Szombathelyen  történt  látogatás  folyamán  fontos  kérdések  merültek  fel  a
tanulmányi  ügyek  intézésével  kapcsolatban.  Szombathelyen  külön  tanulmányi
bizottság  és  hivatal  működik,  így  az  ügyintézés  szinte  teljes  mértékben  helyben
történik. A kérvényekkel kapcsolatos döntéshozatal is függ a képzési helytől, így akár
azonos szakon hallgatók kérelmeinek elbírálása esetén is lehetnek eltérések.



Rengeteg  segítséget  kaptam  az  elmúlt  időszakban  a  különböző  rendezvények
alkalmával, szeretném ezúton is megköszönni mindenkinek!

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Amennyiben kérdésed, észrevételed
lenne,  keress  nyugodtan  elektronikusan  a  taneh@ttkhok.elte.hu  címen  vagy
személyesen!

Budapest, 2017. március 4.
Rádl Attila

Tanulmányi elnökhelyettes
ELTE TTK HÖK


