
 

 

 

Külügyi beszámoló 

Mekker Julianna 

2018 12.21-2.12 

Bevezetés: 

A beszámolómat felölelő időszak egész csendesre sikeredett, mivel 

minden diák a vizsgaidőszak rejtelmeibe temetkezett, habár még így is 

akadt egy két eltévedt email. 

December: 

A decemberi küldöttgyűlés utáni időszak igazából már csak az ünnepek 

körül forgott, így sok tennivaló nem akadt. 

Január: 

Ahogy mindenki visszalendült a vizsgaidőszak hullámaiba, elkezdődött a 

tavaszi Erasmus+ tavaszi félévre történő pályázási időszakának 

tervezése. A tervek azután február elején kezdtek valós formát önteni. 

Január 8-án került megtartásra az ehök külügyi bizottságának ülése, 

amire sajnos temérdek vizsgaidőszak körüli teendőim nem engedtek 

részt vennem. A jegyzőkönyvet megkaptam, és áttanulmányoztam. 

 



Február: 

Ahogy fent említettem február elején elindult a tavaszi féléves Erasmus+ 

pályázási időszak, ami 01.28-03.04-ig tart terveink szerint. Ezzel 

kapcsolatos előadásokon mindenkit szeretettel várunk, róla szóló 

plakátokat a kampusz területén terjesztjük. Ezzel kapcsolatos 

kérdéseitekre is szívesen válaszolok.  

 

plakáttervezet 

 

Február első hetében megrendezésre került a tavaszi félévre érkező 

Erasmusos hallgatók orientációs hete. Sajnos külföldi tartózkodásom 

miatt nem tudtam részt venni rajta, kértem a többi tisztségviselő 

segítségét az előadás megtartásában, de nem sikerült megoldani.   

Mint minden hónap elején, most is összeül az ehök külügyi bizottsága. 

Mivel az ülés a küldöttgyűlés időpontjára esik, így bővebb tájékoztatást a 

beszámolóm kiegészítésénél fogok tudni mondani.  

Promóciós platform: 

Mivel hasznosnak tartom ezt a bekezdést, ezért most is folytatnám a 

sorozatot. Megkezdődött az egyeztetés a táboroztató szervezetek 



februári előadásaira, mint az ősziek folytatásaként. Várhatóan február 

20-án kerül megrendezésre a CCusa előadása, a Camp Leaders, még 

egyeztetés alatt áll. Erről eseményt, és bővebb információt a ttk hök 

külügy facebook oldalon találtok. 

Egyéb: 

Az előbbiekben említett Erasmus+ pályázási időszak miatt 

megszaporodtak az emailek, amikre igyekeztem mind időben válaszolni. 

Terveimben áll a kevésbé népszerű ösztöndíjak népszerűsítése a 

hallgatók körében, erre a későbbiekben szeretnék programot felállítani 

majd. 

Terveim szerint az őszi félévtől a Miskolci Egyetemen folytatom 

tanulmányaimat, így a külügyi referensi pozícióra jelentkezők nekem 

jelezzék érdeklődésüket, és megkezdhetem az utódképzést. 

Ahogy azt több platformon is jeleztem, az ehök külügyi bizottsági ülés, és 

a küldöttgyűlés időpontjának egybeesése miatt, az utóbbiról késni fogok.  

Köszönöm, hogy elolvastad, bármilyen kérdéseddel nyugodtan keress az 

alábbi elérhetőségeken. 

Murau, Ausztria 2019.02.09 
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