
 

Külügyi beszámoló 

Dénes Dorottya 

2019. szeptember 15. – október 19. 

 

Időrendi bontás: 

• 2019.09.09-30. Erasmus+ pótpályázás 

• 2019.09.16. Kari Erasmus+ tájékoztató 

• 2019.09.23. EHÖK Külügyi Bizottság 

• 2019.10.03-10. Erasmus+ Start ösztöndíj pályázás 

• 2019.10.07. ESN mentorbevonó 

• 2019.10.07. EHÖK Külügyi Bizottság 

• 2019.10.10. ELTE Feszt 

Bevezetés: 

A félév elején elkezdődött az Erasmus+ pótpályázás, elindult az Erasmus+ Start ösztöndíj és 

az ESN mentorbevonó is megvolt a lágymányosi campuson. Többen kerestek meg a 

pályázással kapcsolatban. 

 

Szeptember: 

Az utolsó küldöttgyűlés előtt már elkezdődött az Erasmus+ pótpályázási időszak, aminek 

kapcsán továbbra is számos kiutazni kívánó keresett meg a pályázással kapcsolatban és a 

legjobb tudásom szerint igyekeztem segíteni nekik. A pótpályázáshoz kapcsolódóan 

szeptember 16-án részt vettem a kari Erasmus+ tájékoztatón. 

Szeptember 23-án részt vettem az EHÖK Külügyi Bizottság ülésén, ahol az ELTE Feszt 

szervezésével foglalkoztunk, illetve az Erasmus+ Start ösztöndíj hirdetését egyeztettük, amire 

a már kiutazott hallgatók pályázhatnak. Az EHÖK instagramján egy nyereményjátékot 

terveztünk utazás témában (utazós ajándékokkal). 

 



 

Október: 

Október elején a TTK-s külügyi főmentorral elkezdtük szervezni az ESN mentorbevonót. 

Megosztottam a külügyi facebook oldalon az eseményt és plakátokat helyeztünk ki a 

lágymányosi campus területén. Október 7-én került megrendezésre a mentorbevonó a déli 

épületben, ehhez segítettem nekik asztalt, székeket és paravánt szerezni a standhoz. 

Szintén október 7-én részt vettem este az EHÖK Külügyi Bizottság ülésén. Az Erasmus+ 

Start ösztöndíj pályázatával kapcsolatban felmerülő kérdéseket tisztáztunk (a pályázás elindult 

október 3-án). A másik fő téma az ELTE Feszten való részvétel és az előkészületi feladatok 

beosztása volt.  

Október 10-én megrendezésre került az ELTE Feszt, ahol az EHÖK Külügyi Bizottság 

standjánál fogadtuk az érdeklődőket. Külügyes, utazós témájú játékokkal készültünk az 

alkalomra, rövid tájékoztatókat osztottunk és megválaszoltuk a felmerülő kérdéseket. 

Október 14-én aláírtam a sikeres Erasmus+ pótpályázatokat a kari nemzetközi irodában. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármilyen kérdésed van, nyugodtan keress az 

alábbi elérhetőségeken. 

 

Budapest, 2019.10.19. 

Dénes Dorottya 

ELTE TTK Külügyi referens 

kulugy@ttkhok.elte.hu 

06 20 500 6444 


