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BESZÁMOLÓ 
TANULMÁNYI INFORMÁCIÓKÉRT 

FELELŐS REF.  

Az utóbbi időszak elsősorban a vizsgaidőszakban szokásos e-mailes 
kérdések megválaszolásával és az egyetemet népszerűsítő programok 
szervezésével telt. Delegáltságaimnak igyekeztem eleget tenni, ez 
három esetben nem valósult meg, a Kari Honorácior bizottság, egy 
EHÖK küldöttgyűlés és az EHÖK Tanulmányi bizottság ülésén nem 
tudtam ott lenni. (Ezeknek oka mind vidéki tartózkodás volt) 
Küldöttgyűlés előtti nap fogjuk bírálni a negyedszeri tárgyfelvétel 
kérvényeket, ezen az alkalmon feltétlen jelen leszek. 
 
Az Educatio kiállítással kapcsolatban mindenki munkáját köszönöm, a 
jelenléti ívek áttekintése és a keret meghatározása folyamatban van. A 
jövő évi kiállítással kapcsolatban szívesen várok ötleteket. 
 
A Nyílt nap is különösebb probléma nélkül zajlott, az itt résztvevőknek 
is köszönöm a hozzájárulást, az ívek feldolgozása még itt is 
folyamatban van, viszont kb.10 hallgató még nem írta alá a jelenlétit, 
ezt kérném mielőbb pótolni.  
A Nyílt nap előtt többször egyeztettem Végh Tamással, felmerültek új 
ötletek, pl. modernebb programfüzet, központi előadások facebook live 
közvetítése, ezek jövőre megvalósulhatnak.  
A Nyílt nap lebonyolításában aznap is aktívan részt vettem, főleg az 
előkészítő munkákban (irányjelző feliratok elhelyezése, telefonos 
koordináció, beosztások készítése…). Külön örültem, hogy a 
szakkollégiumok részéről is nagy volt az aktivitás. Amiről viszont nem 
tudtam, hogy a TTK HÖK-nek is kellet volna standjának lenni. Jövőre el 
kell dönteni, hogy szeretnénk-e élni ezzel. Személyes véleményem, 
hogy erre a kitelepülésre nincs szükség, mivel alapvetően mindenki 
HÖK-ös, a tisztségviselők nagy része pedig a rendezvény 
lebonyolításában vesz részt. A rendezvénnyel kapcsolatban várom a 
visszajelzéseket, mit lehetne jobban csinálni, mert akkor még ameddig 
nem felejtődik el, le tudom egyeztetni Tamással. 
Azzal kapcsolatban már jött észrevétel, hogy elkezdhetnénk hamarabb, 
még a ZH hét és vizsgaidőszak előtt szervezni az eseményt, ezzel 
egyetértek, viszont ez központilag nehezebben megvalósítható, így a 
szacskókat kérném, hogy jövőre hamarabb kezdjék el az intézetekkel 
való egyeztetést, mert idén sem a hallgatói oldallal volt probléma. 
 
A Tanárképzéssel kapcsolatos problémákat is figyelemmel kísértem, a 
tanrendet a tanítási gyakorlatokhoz alakították. 
 
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. 
 
 
 

2018.02.08. 

 


