
ELTE TTK HÖK
Tanulmányi referens

Küldöttgyűlési záróbeszámoló
Időszak: 2021.10.12. - 2022.05.13.

Időrendi bontás:
• 2021. október 12. Rendes Küldöttgyűlés

• 2021. november 09. Rendes Küldöttgyűlés

• 2021. november 18. - 2021. november 21. HÖOK Vezetőképző

• 2021. november 22. Egyeztetés Török Gabriella Tanulmányi hivatalvezetővel

• 2021. november 25. Választmányi ülés

• 2021. december 01. EHÖK Tanulmányi Bizottsági ülés

• 2021. december 07. Rendes Küldöttgyűlés

• 2021. december 15. HÖOK Vezetőképző follow up esemény

• 2022. február 09. Tisztségviselői ülés

• 2022.02.15. Rendes Küldöttgyűlés

• 2022.02.17. Tanulmányi és Oktatási Bizottsági ülés

• 2022.02.18. Egyeztetés Bérczes Luca EHÖK Tanulmányi alelnökkel

• 2022.02.25. - 2022.02.27. HÖOK Közgyűlés; Miskolc

• 2022.03.01. Tanulmányi mentorképzés 1. alkalom

• 2022.03.03. Tanulmányi mentorképzés 2. alkalom

• 2022.03.10. Kreditátviteli Bizottsági ülés

• 2022.03.22. Mentorteszt javítás

• 2022.03.30. Egyeztetés a Biológiai Intézet Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Bioló-
giai Tanszékén

• 2022.03.31. - 2022.04.03. HÖOK Tavaszi Vezetőképző; Siófok

• 2022.04.01. Tanulmányi és Oktatási Bizottsági ülés

• 2022.04.05. Rendes Küldöttgyűlés

• 2022.04.06. Megbeszélés Müller Viktor Oktatási dékánhelyettessel
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Korábbi beszámolók elérhetősége:
• http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-11/

/tanulmanyi_referens_beszamolo.pdf

• http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-12/beszamolo.pdf

• http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-02/tan_beszamolo_220215.pdf

• http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-04/beszamolo.pdf

Beszámoló (2022.04.05. - 2022.05.14.)
A legutóbbi Rendes Küldöttgyűlés óta eltelt időszakban nem sok minden történt, amiről be tudnék
számolni. Az elmúlt időszak legfontosabb történése a Müller Viktor dékánhelyettes úrral tartott
megbeszélés volt, melyen Jeges Viktor Péter TTK HÖK elnök is jelen volt. Itt szó volt a Kred-
itátviteli Bizottság tervezett új ügyrendjéről, valamint az új tantervek jelenlegi állásáról.

Ezen kívűl e-mailben érkeztek megkeresések tanulmányi ügyekkel kapcsolatban leginkább olyan
hallgatóktól, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak idén végezni, illetve számonkérésekkel,
vizsgákkal kapcsolatban érkeztek megkeresések. Ezeket megválaszoltam, és igyekeztem legjobb
tudásom szerint segíteni a hallgatóknak.

Sajnos a tanulmányi öszöndíj reform terén nem sikerült különösebb előrelépést elérnem a beszá-
molási időszakban, így ez már a következő ciklusra fog tolódni megválasztásom esetén.

A beszámolási időszakban a fogadóórákat megtartottam. A levelezést karbantartottam, a beérkező
kérdéseket megválaszoltam, a problémákkal foglalkoztam.

Teljes ciklus összefoglalása:
Az alábbiakban megpróbálom röviden összefoglalni a tisztségben töltött nagyjából 7 hónap fontosabb
történéseit és eredményeit.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság:

Megválasztásomat követően a ciklus végéig a bizottság kétszer ülésezett, két igen különböző ám
fontos okból. Az első ülés legfontosabb témája az önköltség csökkentési kérelmek tárgyalása és
elfogadása volt. Illtve az önköltség csökkentés szabályainak módosításának esetleges előterjesztése
a Kari Tanács felé. Ezen kívül pedig elfogadásra került a kar kiváló hallgatója kitüntetés kiírása is.

A második ülésen egyetlen fontosabb történés volt, ez pedig a korábbi ülésen kiírt Kar Kiváló
Hallgatója kitüntetésre jelöltek listájának tárgyalása, majd pedig annak elfogadása volt.

Kreditátviteli Bizottság:

A Kreditátviteli Bizottság a ciklusban összesen egyszer ült össze. Itt a kreditátviteli rendszer
optimalizálásáról és a flexibilisebb tárgy befogadást lehetővé tevő egyetemi szintű új szabályozás-
ról volt szó. Ezen kívűl kiemelt téma volt, hogy hogyan tehetjük még vonzóbbá az Erasmus
lehetőségeket a hallgatóknak. Szó volt továbbá a bizottság új ügyrendjéről, amiben azonban
nem volt egyetértés a bizottságon belül, így erről döntés nem született egyenlőre. Az új ügyrend
elfogadása így már csak a következő ciklusban várható.
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Mentorrendszer:

A mentorrendszer tanulmányi részét én személyesen sikerként könyvelem el. Sikeresen átírtam és
kijavítottam a hibákat a kisokosban, valamint megtartottam a két képzési alkalmat is a hozzám
tartozó részekből. Résztvettem a tesztek javításában is, és a mentorjelöltek által a teszten elért
eredmények is azt mutatták, hogy legtöbbjük jól megértette a kisokosban leírtakat és tanulmányi
ügyek szempontjából felkészülten folytathatja a képzést. Természetes amennyiben szükséges, a
továbbiakban is állok a mentorkoordinátor rendelkezésére.

EHÖK Tanulmányi Bizottság:

Az EHÖK Tanulmányi Bizottsága két ülést tartott, amelyek közül az egyiken tudtam részt venni.
A másodikon azért nem voltam jelen, mert éppen a TTK HÖK Küldöttgyűlésén vettem részt,
azonban ezt követően Bérczes Luca Tanulmányi alelnökkel külön egyeztettem a bizottság ülésén
történtekről.

Alapvetően mindkét ülésen a kari képviselők számoltak be az EHÖK-nek a problémákról, ame-
lyek felmerültek, esetleges gondokról, amiben segítségre van szükségük. Illetve a Tanulmányi
alelnök hívta fel a figyelmünket közelgő problémás időszakokra, mire érdemes ezek kapcsán fi-
gyelni, valamint esetleges változásokra, amelyekről érdemes volt értesíteni a hallgatókat.

HÖOK:

Résztvettem a HÖOK három eseményén, ebből kettő vezetőképző volt Siófokon, egy pedig Köz-
gyűlés Miskolcon. A két vezetőképzőt nagyon hasznosnak találtam, rengeteget tanulhattam a
minőség biztosítási elvekről és a minőség biztosítás egyetemeken történő megvalósulásáról, az
ESG-ről és a MAB akkreditációs folyamatáról. A közgyűlésen pedig résztvettem az ülésen, ahol
rengeteg téma került szóba, melyeket az ahhoz az időszakhoz tartozó beszámolómban megtaláltok.

Tanulmányi ügyek:

A ciklus során egészen sok és különböző típusú tanulmányi ügy merült fel, a tárgy meghirdetéssel
kapcsolatosaktól egészen a másik intézménybe történő átvételig. Úgy gondolom, hogy ezeket a
problémákat mind sikerült megoldani viszonylag gyorsan. Mindegyik hasznos tapsztalatnak is
bizonyult, hogy a jövőben mire érdemes nekem, vagy a következő tanulmányi referensnek odafi-
gyelni, hogy simábban menjenek a dolgok a hallgatók számára.

Záró gondolatok:

Összeségében sikeresnek gondolom a tisztségben eltöltött időszakot, bár nyilván látok lehetőségeket
a fejlődésre, amennyiben a következő ciklusban is én fogom a tisztséget betölteni, igyekszem majd
ezeken a pontokon javítani.

A kövekező időszakra mindenkinek sok sikert kivánok. Azoknak akik nem pályáznak újra, köszönöm
a közös munkát. Akik pedig újonnan vagy újra pályáznak remélem, hogy közösen dolgozhatunk
a következő ciklusban. Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Kérdés vagy megjegyzés
esetén fordulj hozzám bizalommal.

Köszönettel,

Budapest, 2022. május 10.
Sarus Balázs

ELTE TTK HÖK
Tanulmányi referens

tanulmanyi@ttkhok.elte.hu
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