
ELTE TTK HÖK
Tanulmányi referens

Küldöttgy¶lési beszámoló
Id®szak: 2022.09.13. - 2022.10.11.

Id®rendi bontás:

� 2022.09.13. 18:00 - Rendes Küldöttgy¶lés

� 2022.09.22. 16:00 - Tanulmányi és Oktatási Bizottság ülés

� 2022.09.28. 14:00 - Kari Tanács ülés

� 2022.10.06. 18:00 - EHÖK Tanulmányi Bizottsági ülés

� 2022.10.07. - 2022.10.09. - Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK)
Tisztújító Közgy¶lés

� 2022.10.11. 14:00 - Felvételi eljárással kapcsolatos tájékoztató

Tanulmányi és Oktatási Bizottság:

A TOB ülésén a bizottság tagjai megvitatták az önköltség csökkentési kérelmek kapcsán a Tanul-
mányi Hivatal által el®zetesen elkészített és kiküldött tervezetet. A bizottság egyetértett a ter-
vezett tartalmával, így egyhangúan megszavazta azt. Ebben a félévben 10 hallgató (1 BSc, 5
MSc, 4 OTAK) kapott önköltség csökkentést, ez összes 1 499 000 Ft kedvezményt jelentet, ami a
dékán úr által biztosított 1 500 000 Ft-os keretet gyakorlatilag teljesen kihasználja.

Ezen felül a számítási táblázatból kikerült az elégtelenek száma az eddigi tanulmányok során
oszlop, mivel eddig sem volt �gyelembe véve a számítás során, így csak bonyolította a táblázatot.

Kari Tanács:

Az új kari tanács megválasztotta az Ügyrendi Bizottság tagjait Dr. Kacskovics Imre dékán el®ter-
jesztésének megfelel®en. Ezt követ®en szintén Dr. Kacskovics Imre dékán el®terjesztései alapján
személyi kérdések, a Kari Bizottságok összetétele és a Kari Tanács 2022/2023. tanév I. félévi
munkaterve kerültek tárgyalásra. A személyi kérdések között egyetemi docensi és adjunktusi kin-
evezéseket fogadott el a Kari Tanács a Földrajz- és Földtudományi Intézethez, valamint egyetemi
docensi és mesteroktatói kinevezéseket a Kémiai Intézethez.

Dr. Túri László dékánhelyettes el®terjesztésének megfelel®en elfogadta a kari tanács a javaslatot
dísz- (jubileumi) oklevelek adományozására.

Ezt követ®en utolsó el®terjesztésként tárgyalta Dr. Müller Viktor dékánhelyettes el®terjesztését az
Adatelemz® matematikus és gépi tanulás szakember szakirányú továbbképzési szak önköltségének
emelésér®l. Az el®terjesztést a kari tanács megvitatta és támogatta, az új önköltség összegét
félévenként 700 000 forintban határozta meg.

Az ülés zárásaként Dr. Kacskovics Imre dékán úr összefoglalta az ELTE TTK jelenlegi ener-
gia helyzetét, és ismertetett néhány lehetséges forgatókönyvet a vizsgaid®szak és a tavaszi félév
alakulásáról. Azonban ezek közül még semmi sem biztos, így egyel®re nem szükséges a hallgatókat
széles körben tájékoztatni róla.
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EHÖK Tanulmányi Bizottság:

Eleget tettem delegáltságomnak az EHÖK Tanulmányi bizottságában is. Az ülés során tájékoz-
tattam Bérczes Luca EHÖK Tanulmányi alelnökét és tanulmányi kollégáimat a TTK-n jelenleg
folyó ügyekr®l és problémákról, melyek közül néhányban kikértem véleményüket is.

Ezen felül beszélgettünk az új felvételi rendszerr®l és az emelked® energia árak okozta oktatási
komplikációkról, azok lehetséges megoldásairól, vészforgatókönyvekr®l.

HÖOK Tisztújító közgy¶lés:

Részt vettem a HÖOK Tisztújító közgy¶lésén a TTK HÖK képviseletében. A közgy¶lés során
a delegáltak elfogadták a jelenlegi elnökség beszámolóit. Megválasztották a HÖOK elnökét a
következ® ciklusra Eszterhai Marcell személyében, illetve szavaztak az új elnökség, választmány
és ellen®rz® bizottság tagjairól is.

Ezen felül a HÖOK Közgy¶lése elfogadott egy nyilatkozatot is, melyben kiáll a pedagógusok
mellett és sürgeti a döntéshozást a pedagógusok méltatlan helyzetének mihamarabbi orvoslására.

Tanulmányi ügyek:

A 2022.09.13.-i beszámolómban már említett tárgy elfogadtatási és tárgyfelvételi ügyek alkot-
ták továbbra is a f® vonalat, azonban jelent®sen kisebb számban, mint korábban. Jött kérdés
képzések indításával kapcsolatban, illetve kredit túlfutáshoz és önköltséghez kapcsolódó kérdések
is érkeztek. Ezeknek nagyobbik része már megoldódott, a többi üggyel pedig folyamatosan
foglalkozom és egyeztetek szükség szerint a Tanulmányi Hivatallal vagy Bérczes Luca EHÖK
Tanulmányi alelnökkel.

Tekintettel rá, hogy túl vagyunk a félév kezdésen az ügyek s¶r¶sége és ezáltal sürg®ssége is
csökken, így remélhet®leg el tudok kezdeni foglalkozni a pályázatomban említett projektek kidol-
gozását.

Oktatási ügyek:

A szükséges tanulmányi és oktatási ügyekben folyamatosan egyeztettem a Tanulmányi Hivatal
vezet®jével Török Gabriellával, illetve a kapcsolódó szakos tanulmányi el®adókkal.

Az itt intézet ügyek egy része kreditelfogadtatási ügy volt, illetve másik része pedig nemmegfelel®en
felvett vagy nem megfelel®en elvégzett tárgyakból adódó komplikációk.

A legtöbb egyeztetést a tárgy kiírások igényelték. Itt egészen sok nagyobb komplikációnk is
volt. Ezalatt azt értem, hogy kötelez® és kötelez®en választható tárgyak nem kerültek kiírásra a
mintatanterv szerint javasolt félévben, illetve volt olyan probléma is, hogy a tárgyat nem írták ki
csak az új tárgykódokon, így akiknek még a régin kell elvégezni, nem tudták felvenni a tárgyat.
Teljesen egyértelm¶, hogy ezek a problémák a tanterv módosításokból adódtak.
Jeleztem a Tanulmányi Hivatal, illetve Dr. Müller Viktor oktatási dékánhelyettes úr felé, hogy
nagyobb �gyelmet kellene fordítanunk arra, hogy az oktatók megfelel®en legyenek tájékoztatva az
új tantervekr®l, arról, hogy ezeket hol érik el és arról is, hogyha egy tárgy a korábbiakhoz képest
átalakul (megsz¶nik) vagy másik félévre kerül.

Azokban az esetekben, amelyekben a hallgatók rajtuk kívülálló okok miatt nem tudták felvenni
csak utólagosan a tárgyakat, abban az esetben, hogyha ezt az okot jelzik, a Tanulmányi Hivatal
az utólagos ügyintézés díját nem fogja nekik felszámolni.
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Felvételi eljárással kapcsolatos tájékoztató

Az átalakuló felvételi eljárással kapcsolatban 2022.10.11.-én az Oktatási Igazgatóság részér®l
Cseszregi Tamás igazgató úr tart tájékoztatót számunkra 14:00-kor Teams meeting keretében.
Ennek lényegét a Küldöttgy¶lés során szóban ismertetem, majd arra való tekintettel, hogy jelen
beszámoló kiküldését követ®en kerül rá sor.

Egyebek:

A fent említett és az egyéb beérkez® problémákat, amennyiben ez lehetséges volt, megoldottuk.
Kicsit ugyan kaotikusan, de úgy gondolom szerencsére nem tragikusan de elindult a félév és az
ilyenkor jellemz® tanulmányi ügy lavina is lezajlott. A beszámolási id®szak során a levelezést
rendben tartottam, fogadóóráimat megtartottam, delegálásaimnak pedig eleget tettem.

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

Komárom, 2022. október 08.
Sarus Balázs

ELTE TTK HÖK
Tanulmányi referens

tanulmanyi@ttkhok.elte.hu
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