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Időrendi bontás

2020.

• július 7. Rendkívüli Küldöttgyűlés

• július 8. EHÖK Elnökségi ülés

• július 8. Mentorrendszer egyeztetés Kiss Fanni Mentorkoordinátorral

• július 15. ELTE TTK Kari Tanács ülés

• július 16. Egyeztetés Dr. Kacskovics Imre Dékán Úrral és Dr. Müller Viktor megválasz-
tott Oktatási Dékánhelyettessel

• július 22. ÚNKP bíráló ülés



2020 július
A 2020. 07. 07-i Rendkívüli Küldöttgylés óta eltelt rövid idő mozgalmasnak bizonyult, számos
területen.

Mentorrendszer

Az elmúlt hetekben a mentorrendszerrel, különösen a mentortáborral kapcsolatban egyeztettem
a kari vezetéssel, illetve az egyetemvezetéssel. Kacskovics Dékán Úr a mentortábor tervezett
időpontja és jellege folytán támogatta annak megrendezését, a megfelelő védőintézkedések meg-
tartása mellett, azonban egy ilyen esemény lebonyolításához a Járványügyi Operatív Koordináló
Testület engedélyére van szükség. Az erre irányuló kérelmemre 2020. július 31-én kaptam, saj-
nálatos módon nemleges választ, ugyanakkor a testület a július 29-én kiadott közleményében
foglaltak megtartása mellett támogatja az elektronikus és személyes képzési eseményeket.
Az ilyen események lebonyolításával kapcsolatban a továbbiakban is egyeztetést folytatok az
egyetemvezetéssel, illetve Kiss Fanni Mentorkoordinátorral, hiszen a mentorrendszer minőség-
biztosításának fontos elemei ezek.

Orientációs napok

A járványhelyzet miatt az ELTE idén nem tart gólyatáborokat, ugyanakkor engedélyezett Ori-
entációs Napok szervezése [1], adekvát védőintézkedések betartása mellett. Ennek pontos mód-
járól és programjáról a későbbiekben tudunk tájékoztatást adni, mivel egyeztetések folynak a
rendezvény megfelelő formájáról és időpontjáról. Utóbbi esetében célunk, hogy a kollégiumi
beköltözés után, de az oktatás megkezdése előtt tudjuk megrendezni az eseményt, illetve a
beiratkozással megfelelően tudjuk koordinálni.

Járványügyi intézkedések az őszi szemeszterben

Az őszi szemeszterben érvényes járványügyi intézkedések a legutóbbi, 2020. július 29-i JOKT
tájákoztatóban [1] elérhetőek. Azzal kapcsolatban, hogy ha más karok más-más védekezési
stratégiát követnek, milyen szabályozás fog vonatkozni a tannulmányaikat nem kizárólag az
ELTE TTK-n folytató hallgatókra (ELTE-BME, ELTE-Corvinus közös képzések, tanári sza-
kos hallgatók) egyeztettem Dékán Úrral, aki erről a legfelsőbb szinten folytat tárgyalásokat.
Fontosnak tartom, hogy egy hallgatót se érjen hátrány adminisztratív nehézségek miatt, így az
Önkormányzatnak felkészültnek kell lennie, hogy a hallgatók megfelelő tájékoztatását biztosíta-
ni tudja, illetve az esetlegesen felmerülő problémáikban segítséget tudjon nekik nyújtani. Ezzel
kapcsolatban a Kari vezetés teljes támogatásáról biztosított, illetve maximális méltányosságot
ígért.

Oktatási reformtörekvések

A Dékán Úrral, illetve Oktatási Dékánhelyettes Úrral folytatott megbeszélés során az oktatás-
szervezés jövőjéről is egyeztettünk. Jelenleg folyamatban van egy oktatási minőségbiztosítás
rendszer kidolgozása, illetve a Kari vezetés az OHV kérdőívek átdolgozásán fáradozik, azok
eredményeit is szeretné szerves részévé tenni ezen rendszernek.



Ezen kívül, az ELTE TTK számos szakján felmerült a mintatanterv átdolgozásának szük-
ségessége, ez várhatóan a jövő tanév során fog megtörténni. Dékán Úr és Oktatási Dékánhe-
lyettes Úr biztosítják és várják a hallgatók aktív részvételét ezen tantervek véleményezésében,
kigondolásában, illetve kíváncsiak a hallgatóság gondolataira a jelen rendszerek előnyeiről és
hátrányairól. Amennyiben ezen módosításra sor tud kerülni a tanévben, úgy az Önkormányzat
nagy felelőssége, hogy ezen hallgatói részvételt propagálja és arra platformot biztosítson.

Ezen kívül Oktatási Dékánhelyettes Úr érdeklődött az egyes szakokon jelenlévő, a hallgatók
által folytatott oktatási tömörülések (pl Maszat, Kékó) tevékenységéről, azok létét üdvözlen-
dőnek tartja. Ebben egyetértek vele, úgy gondolom, hogy az Önkormányzat feladata ezen
fórumok működésére minden segítséget megadni. A hibrid oktatási rend miatt természetesen
ezek a rendszerek is át kell, hogy alakuljanak, ezek működési feltételeinek biztosításával, illetve
támogatásukkal kapcsolatban további egyeztetések következnek, azonban fontosságuk tovább
nőtt az oktatás elektronikus lebonyolítása miatt, hiszen ezen keresztül tudjuk egymást segíte-
ni, hogy tanulmányaink sikeresek tudjanak lenni, hogy kicsit személyesebbé tudjuk tenni az
egyetemet, a szükséges távolságtartás idején.

Gazdasági ügyek

Az Önkormányzat Gazdasái beszámolóinak összeállítása lezajlott, köszönöm Kosztyó Péter Gaz-
dasági referens áldozatos munkáját, illetve Horváth Luca EHÖK Gazdasái Alelnök segítségét.

Kollégiumi ügyek

A JOKT tájékoztatása szerint az egyetem kétágyas elhelyezést biztosít a kollégiumokban a
távolságtartás elősegítése végett, az így keletkező férőhelyhiányt pedig housing-partner rend-
szer kiépítésén és lakhatási támogatáson keresztül tervezi orvosolni. A TTK-n éves szinten
700 hallgató veszi igénybe a kollégiumi lakhatást, cél, hogy akinek szüksége van támogatásra,
kollégiumi elhelyezésre tanulmányai folytatása érdekében, annak ez biztosított legyen. Ebben
folyamatos párbeszéd zajlik az Egyetem és az EHÖK között.

Budapest, 2020. augusztus 1.
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[1] https://www.elte.hu/dstore/document/5199/ELTE-JOKT-2020-07-29.pdf


