
 

 

PÁLYÁZAT 

Ösztöndíjakért felelős referensi tisztség betöltésére 

 

 

 

 

 

 

 

Silling Bianka 

2020.10.16. 



Bemutatkozás 

Silling Bianka vagyok, ötödéves földrajz-német osztatlan tanárszakos hallgató. 1997. június 

2-án láttam meg a napvilágot. (ez egyetemistaként nem a legjobb, vizsgaidőszak közepén, 

haha). Leányváron, egy kis sváb faluban jártam általános iskolába, majd a gimnazista éveimet 

az esztergomi Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskolában töltöttem, angol-német nyelvi 

előkészítő évfolyamon. 2016-ban érettségiztem, s kezdtem meg az ELTE-n a pályafutásom. 

TTK-BTK szakpárral elég sok embert ismerek mindkét karról, mely egy jól kiépített 

kapcsolati tőkét jelent.  

Tapasztalatok 

A tavalyi évben kezdtem el hivatalosan is a munkát a TTK Hallgatói Önkormányzat berkein 

belül mint képviselő, 2020 januárja óta pedig mint az ösztöndíjakért felelős referens, viszont 

az előző években is mint egy „backup” igyekeztem segíteni hallgatótársaimat. Ide tartozik, 

hogy már többször voltam felkért bíráló, illetve, mivel mentoraimmal (Dohány-Juhos Niki, 

Szabó Áron) barátságot kötöttem, így viszonylag tisztában vagyok az egyetem működésével, 

ami miatt bizalommal fordulnak hozzám szaktársaim/ismerőseim. Az elmúlt hónapokban a 

Választási bizottság elnökeként vittem végig a TTK HÖK választásokat, valamint ösztöndíjas 

referensi kötelezettségeimet is teljesítettem mind a szociális mind a tanulmányi és mind az 

ISZTK ösztöndíjak szempontjából.  

Motiváció 

Bevallom, előző pályázatom óta a motivációm sajnos kissé alábbhagyott így ötödéves 

tanárisként, de ez nem jelenti azt, hogy a munkámat ne végezném el 100%-osan. Minél 

jobban bennevagyok a rendszerben, annál jobban kirajzolódnak előttem a hibák, melyeket 

legjobb tudásom szerint szeretnék kiküszöbölni.  

Mindig is felelősséget éreztem az emberek iránt, nem véletlenül választottam a tanári pályát 

is, ott segítek ahol tudok. Nagyon sok hallgató kerül olyan helyzetbe, ahol a pénzbeli 

támogatás sokat tud segíteni, s ez ösztöndíjak keretein belül meg tud valósulni.  

 

 

 



Ötletek 

A rendszeres és egyszeri sport ösztöndíjak megreformálását még mindenképp szeretném 

végigvinni Hambuch Matyi segítségével, aki a segítségemre van a sport ösztöndíjak 

bírálásában. (Már elődöm, Niki is támaszkodhatott rá ezen a téren.) 

Magát a tisztséget is meg kellene reformálni, mert egy ember számára ez a munka nagyon 

sok, s nem szeretném egy emberre hagyni. A jövőbeli elnökkel és elnökhelyettessel szeretném 

még ezt a reformot előkészíteni, végrehajtani. 

Hallgatótársaim visszajelzései alapján, a hallgatókkal való kommunikáción is változtatni 

kellene, mert sokan még most sem tudják, hogy egyáltalán milyen ösztöndíjak vannak, s 

ezekkel kik és hogyan tudnak élni. Én úgy gondolom, hogy eddig is teljes körű volt a 

tájékoztatásuk, viszont lehet más megközelítés kell, hogy mindenkinek tiszta legyen minden. 

Pl.: kategóriákra lebontva külön emailként kiküldve, esetleg különböző közösségi hálókon 

való népszerűsítés a kommunikációs referens segítségével. Akár fizikai plakátok is lehetnének 

informatív, figyelemfelkeltő szövegekkel az ösztöndíj lehetőségekről. 

A rendszeres szociális pályázatok bírálására is ki kellene alakítani egy rendszert, mert a csapat 

nagy része kiöregedett szeptemberre, az újaknak kell a rutin, ami nagyobb hibaarányt fog 

eredményezni természetesen. Ehhez oktatásokat, közös pályázat olvasást/értelmezést, és 

közös bírálásokat tervezek.  

Mivel mindig csak „szemeztem” a mentor léttel, de sosem voltam az, így a mentorképzés egy 

elég nagy kihívás volt számomra, s ezen sajnos nem segített a járványhelyzet miatt kialakult 

nehezített s sajnos kevésbé hatékony rendszer. 

Igyekszem a lehető legjobban ellátni majd a tisztség feladatait a továbbiakban is, s mindenki 

rendelkezésére állni, akinek szüksége van rám.  

Köszönöm, hogy elolvastad pályázatom, ha bármi kérdés felmerült keress nyugodtan a 

bianka.silling@gmail.com vagy sibi25@student.elte.hu címeken. 

 

Silling Bianka 

Budapest, 2020.10.16. 
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