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Időrendi bontás

2020.

• 2020. december 9. OHÜB ülés

• 2020. december 9. EHÖK Elnökségi ülés

• 2020. december 10. Természettudományos Hallgatók Szövetsége ülés

• 2020. december 14. Szenátusi ülés

• 2021. január 13. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. január 18. Szenátusi ülés

• 2021. január. 20. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. február 2. EHÖK Gólyatábori egyeztetés

• 2021. február 2. Természettudományos Hallgatók Szövetsége ülés

• 2021. február 3. EHÖK Elnökségi ülés



OHÜB, Szenátus

A fenti üléseken részt vettem, az Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottsága ülésén pon-
tosításra kerültek bekezdések a Hallgatói Követelményrendszer BTK és BGGYK különös részé-
ben, illetve az egyetemi doktori szabályzatban. A Szenátusi ülésen decemberben kiegészítésre
került a járványhelyzet idején alkalmazott Tanulmányi- és vizsgaszabályzat, a januári ülésen
már az újonnan megválasztott szenátusi tagok vettek részt.

EHÖK Alapszabály módosítás

Az elmúlt hónapok során kidolgozás alatt áll egy új EHÖK Alapszabály, az ezzel kapcsolatos
egyeztetések az elmúlt időszakban is folytak. A mi részünkről a szervezeti működési struk-
túrával kapcsolatban egyezetttem Dr. Pintér Mihállyal, az Önkormányzat ügyvédjével. Az
alapszabállyal kapcsolatos előkészítő teendők még tornyosulnak, ennek eredménye későbbre
várható.

EHÖK Gólyatábori Egyeztető ülés

Az ülésen az EHÖK vezetésével és a többi kari részönkormányzat vezetésével egyeztettünk a
gólyatáborokkal kapcsolatos lehetőségek, ütemterv, illetve az idei év különleges kihívásairól.
Mindenki szeretné, hogy biztonságosan tarthassunk táborokat nyárra, amennyiben a járvány-
helyzet azt engedi, ennek előkészületei zajlanak.

Rektorválasztás

Egyetemünk idén rektort választ, melynek pályázási határideje február 8. Lehetőségem nyílt
megismerni a jelölteket, elképzeléseiket az egyetem jövőjéről.

THSZ ülés

A Természettudományos Hallgatók Szövetsége ülésein az Akrreditációs folyamatról illetve aktu-
alitásokról egyeztettünk. Az akkreditáció mindenkinél problémák nélkül lezajlott, a megfelelő
javaslatok megtételre kerültek a Bizottság részéről. Az aktualitások esetében főként a modell-
váltás került szóba, melynek tapasztalatait megvitattuk.

Budapest, 2021. február 6.
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