
ELTE TTK HÖK
Tanulmányi referens

Küldöttgy¶lési beszámoló
Id®szak: 2022.05.14. - 2022.09.13.

Id®rendi bontás:

� 2022.05.14. 10:00 - Alakuló Küldöttgy¶lés

� 2022.05.31. 17:00 - Tanulmányi és Oktatási Bizottság ülése

� 2022.06.15. 14:00 - Kari Tanács

� 2022.07.01.-2022.07.22. - Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) pályázatok bírálata

� 2022.07.05. - Nemzeti Fels®oktatási Ösztöndíj (NFÖ) pályázatok bírálata

� 2022.07.06. 09:00 - Tanulmányi és Oktatási Bizottság ülése

� 2022.07.20. 14:00 - Rendkívüli Kari Tanács ülés

� 2022.07.21. - Negyedik tárgyfelvételi és hetedik vizsgaalkalom kérelmek bírálata

� 2022.08.15 - 2022.08.21. - Gólyatábor

Tanulmányi és Oktatási Bizottság:

A bizottság ülésein a legutóbbi beszámolási id®szak óta leginkább a különböz® pályázatok pá-
lyázati kiírásairól és pontozási rendszereir®l folyt a vita. Ezeken az üléseken részt vettem, és
véleményemnek hangot adtam. Igyekeztem ezeket a pontozási rendszereket olyan irányba terelni,
hogy az lehet® leginkább díjazza és értékelje a hallgatók által elért eredményeket. Illetve szó,
valamint szavazás volt arról, hogy a bizottság el tudja-e fogadni az idei Nemzeti Fels®oktatási
Pályázat eredményeit.

Pályázatok és kérvények:

A nyár folyamán rengeteg bírálási folyamatban is részt vettem, ide sorolnám a negyedik tár-
gyfelvételi és hetedik vizsgaalkalmi kérelmek bírálatát, melyet Dr. Müller Viktor dékánhelyettes
úrral bíráltuk el nagy �gyelemmel, a lehet® legigazságosabb és legkonzisztensebb módon.

A második ilyen bírálati folyamat a Nemzeti Fels®oktatási Ösztöndíj idei kiírásának HÖK-ös
részének (közösségi tevékenységre vonatkozó) bírálata volt.

A harmadik és egyben utolsó, de mégis a leghosszabb ilyen bírálati folyamat volt az Új Nemzeti
Kiválósági Program (ÚNKP) kari pályázatainak pontozása. Ezt szintén legjobb tudásom és a
pontozási rendszer útmutatója alapján végeztem el, a pontozás végeredményét pedig határid®re
eljuttattam Dr. Horváth Ákosnak az ELTE TTK bíráló bizottságának elnökének.
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Tanulmányi ügyek:

Természetesen a félév kezdéshez kapcsolódóan rengeteg tanulmányi megkeresés érkezett, ezek
nagyobbik része tárgyelfogadtatással kapcsolatos volt. A maradék elég vegyes volt, köztük sza-
kpárosításhoz és tárgykiíráshoz kapcsolódó kérdés is. Volt, akik kurzusokkal kapcsolatos prob-
lémákat jeleztek és volt olyan is, amelyben a legújabb dékáni utasításban kikötött minimum
létszámhoz tettek fel kérdést. Érkezett kérdés a diplomához tartozó nyelvvizsga kötelezettsé-
gr®l, illetve volt, aki kurzus meghirdetéssel kapcsolatos problémákat jelzett. Ezeket a leveleket
megválaszoltam, és a még nem megoldott problémákkal jelenleg is aktívan foglalkozom.

Oktatási ügyek:

Török Gabriella hivatalvezet® asszony több kéréssel is megkeresett a bírálatokon felül a nyár
folyamán, mint például a diplomaosztó ünnepség szervezése, a gólyák mentorokhoz való beosztásá-
val kapcsolatos kérdések, a gólyák ünnepélyes eskütétele vagy a személyi segít®k keresése nem reg-
isztrált speciális szükséglet¶ hallgatóknak. Ezekben a kérdésekben mindig készséggel álltam ren-
delkezésére, és bár nem minden feladatot én oldottam meg, de igyekeztem mihamarabb összekötni
az illetékes referenssel.

Egyebek:

A fent említetteken kívül részt vettem az EHÖK Küldöttgy¶léseken, annak ellenére, hogy csak
póttag vagyok. Ennek egyszer¶ oka van, hogy esetleges rendes taggá válásom esetén, vagy ha
valaki helyett nekem kell menni, így képben leszek a korábbi üléseken elhangzott dolgokkal és
érvekkel.
Mivel tanítási szünet volt, így fogadóórát nem tartottam. A levelezést karbantartottam, a
felmerül® problémákat megoldottam (vagy megoldásuk folyamatban van), a kérdéseket megválas-
zoltam. Ha esetleg valakinek kicsit többet kellett várni a válaszra, annak pedig elnézését kérem.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Kérdés vagy megjegyzés esetén kérlek fordulj hoz-
zám bizalommal.

Budapest, 2022. szeptember 10.
Sarus Balázs

ELTE TTK HÖK
Tanulmányi referens

tanulmanyi@ttkhok.elte.hu
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