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A február vége óta eltelt időszak a külügyek szempontjából látszólag kevésbé aktív, 

azonban a felszín alatt a gépezet szorgosan tovább zakatol. A mostani időszakban 

csak a TTK-ra közel 1100 külföldi hallgató adott be Stipendium Hungaricum ösztöndíj 

pályázatot, így a külföldi hallgatók kollégiumi elhelyezésének és érdekképviseletének 

rendezése egyre sürgetőbb, égetőbb kérdés. Ennek kapcsán a nyolc kari és a 

kollégiumi külügyi képviselet projektnapot tartott a téma alaposabb megvitatására. A 

Campus Mundi ösztöndíjak, az Eramsus+ kiegészítő támogatás és a szakmai 

gyakorlatok ebben az időszakban is biztosítottak elfoglalt órákat a külügyi 

szekcióban. 

. 

 

Kapcsolattartás 

 

   Az elmúlt időszakban aktív konzultáció főként Koczur Szilviával volt, azonban a 

Stipendium, valamint egy Utrechtből érkezett megkeresés okán Újváry Anglika kari 

külügyi koordinátorral is volt alkalmam konzultálni.  

   A Hallgatókkal az egyetem melletti munka,illetve tartósabb külföldi tartózkodás 

okán főleg online volt aktív a kommunikáció, így e-mail és Facebook útján is 

igazítottam el hallgatókat, akik a külügy látszólag mocsaras mezejére léptek. Így 

szakmai gyakorlati megkeresések valamint az EU-n kívüli konferencia és 

tanulmányúti kérdések is érkeztek be.  

 

 

Események 

 

   Jelentős – HÖK szervezést igénylő –  program nem volt az elmúlt időszakban, 

azonban tennivalónak így sem voltunk híján, hiszen előkészületeket kellett tenni a 

szeptembertől kibontakozó új külügyi ösztöndíjak megvalósításához, valamint a 

külföldi hallgatók érdemleges érdekképviseletének kialakításához. 

 

 

 



 

EHKB Ülés és projektnap 

 

   Az EHKB ülés sajnos egy napra esett influenzám kezdetével, így ezen 

erőfeszítéseim ellenére sem tudtad tejes egészében részt venni, betegségem az 

ülésen szokásos aktivitásomat is csökkentette. Az ülésen mutatkozott be az ESN 

ELTE újonnan megválasztott elnöke Csányi Márk. Személyét és munkját a TTK 

főmentora valamint jómagam is támogatjuk. Szimpatikus, energikus és a HÖK-ESN 

együttműködést szorgalmazó, támogató elnököt tudhat magáénak az ESN ELTE. 

 

   A projektnap sikerrel zajlott. Dunka Sarolta vezetésével először összerázódott a 

csapat, csapatépítő programok segítségével, majd Workshop-szerűen, post-it 

Brainstorming keretében zajlott az érdemi munka. A tisztánlátás kedvéért, a jelenlévő 

külügyi alelnökök, referensek, biztosok javaslatokat, értékeléseket, gondolatokat írtak 

le és tették be egy közös alapba, hogy pozitív és negatív oldalról is szemlélni tudjuk a 

jelenlegi külügyi képviseletet.  

   A stipendiumos hallgatók kollégiumi elhelyezése, valamint az ösztöndíj-rendszer 

rájuk való kiterjesztése voltak a sarkos kérdések, azonban a felmerülő nyelvi és 

integrációs nehézségek is terítékre kerültek. 

 

A megválasztásom óta lezajlott időszak értékelése 

 

   Az októberi megválasztásom utáni napokban azonnal belevetettem magam a 

sűrűjébe a két nappal erre következő EHKB ülésen bemutatkoztam a jelenleg 

működő Külügyi Bizottságnak. Azóta a kapcsolat a többi külügyessel, különösen a 

Campuson lévő karok tisztségviselőivel javul, szorosabbá válik. A karon a 

külügyekkel – különösképp az Erasmus+-al – kapcsolatos informáltság 

általánosabbá válik, ez nagyban köszönhető a Nemzetközi Irodával és kari 

koordinátorokkal közösen folytatott munkának, valamint a sok embert elérő online 

médiának. A most téli invazív Erasmus+ marketing – különösképpen sárga 

plakátjaival – mély nyomot hagyott a hallgatók emlékezetében, a Campus többi 

karának hallgatói is nálam jelentkeztek több programon is kérdéseikkel. Az elmúlt 

mintegy fél év munkáját sikeresnek gondolom, és folytatni is kívánom egészen 

egyetemi tanulmányaim egy év múlva várható befejezéséig. 
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