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Bevezetés: 

A külügyi referensi posztra június végén választottak meg Mekker Julcsi 

megürült helyére. Már márciustól kezdve részt vettem vele a küldöttgyűléseken 

és az EHÖK külügyi ülésein, hogy mostanra képben legyek a külügyi referensi 

teendőkkel. A csúsztatott mandátum miatt a nyár folyamán együtt intéztük az 

ügyeket, hivatalosan szeptember 2-ától pedig önállóan folytatom. 

 

Nyár: 

Júliusban egy bemutatkozó tájékoztató cikk megírására kértek fel a gólyanyúz 

szerkesztői, ami azóta meg is jelent. 

Augusztus 7-én részt vettem az EHÖK külügyi ülésén, ahol megbeszéltük az e 

félévi programokat, az azokkal kapcsolatos szervezési és lebonyolítási 

teendőket. Tárgyaltunk az Ersamus+ (pót)pályázási időszakának kiírásáról és 

ennek hirdetéséről (plakát, facebook). Ezen kívül előkerült az ELTEfeszt 2019 

(okt. 11.) szervezése és azon való részvétel önálló Külügyi Bizottsági standdal. 

Majd novemberben megszervezésre kerül Külügyi Műhelymunka néven egy 

kreatív, játékos előadásokon keresztüli együttműködés a Nemzetközi Stratégiai 



Irodával. Megbeszéltük továbbá a lassanként kiírásra kerülő Erasmus+ Start 

Ösztöndíjat és Erasmus+ Szakmai Gyakorlatot. 

 

Orientation week: 

Ahogy közeledtünk a félév kezdetéhez, úgy egyre több intéznivaló került elő az 

orientation week-kel kapcsolatban. Az IK-s külügyi referenssel és főmentorral 

együttműködve bevontuk az új TTK-s külügyi főmentort, hogy előadjon az 

orientation week-en a külföldieknek. Mind a Stipendium Hungaricum, mind 

pedig az Erasmus+ ösztöndíjprogramokon résztvevőknek szóló orientation 

week szeptember 3-6. között került megrendezésre. Ennek szervezésében és 

lebonyolításában is segítettem TTK-s Erasmus koordinátornak és a Stipendium 

Hungarikumért felelős ügyvivő szakértőnek. 

 

Szeptember: 

A szorgalmi időszak elejére frissítettem a TTK HÖK honlapján található 

információkat, a megtörtént tisztségviselő-csere következtében. Az EHÖK 

Külügyi Bizottságtól kapott Erasmus+ (pót)pályázási időszakot hirdető 

plakátokat kitűztem a lágymányosi campus épületeiben. A pályázást – mint 

eseményt – megosztottam az ELTE TTK HÖK Külügy facebook oldalán is. A 

pályázás kezdete óta legjobb tudásom szerint segítek az érdeklődőknek hogy 

megfelelő külföldi egyetemet találjanak a részképzéshez. 

A félév indulásával igyekszem minden feladatomat megfelelően ellátni és 

belerázódni az új dolgokba. 

 



Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármilyen kérdésed van, 

nyugodtan keress az alábbi elérhetőségeken. 
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