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Bemutatkozásom: 
Kóczán Gergely vagyok, az ELTE földrajz-történelem osztatlan tanár szakos 

hallgatója. 2002-ben születtem Sopron városában, ahol egészen tavaly nyárig 

éltem, majd az egyetemnek köszönhetően felköltöztem Budapestre. 

Tanulmányimat általános iskola 4. osztályáig német nemzetiségű iskolában, majd 

5.-től a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban végeztem és itt is tettem le az érettségit 

2020-ban. A középiskolás évek alatt sikerült még letennem német nyelvből egy 

középszintű nyelvvizsgát. Idén szeptemberben kezdtem meg második évemet az 

ELTE falai között. 

 

Tapasztalataim: 
Mivel már második évemet kezdem az egyetemet egyre jobban kirajzolódik előtt 

az egyetem, valamint a Hallgatói Önkormányzat működése és azon belül az 

ösztöndíjakért felelős ügyek szerepe és fontossága. Az elbírálás folyamatába, a 

jelenlegi ösztöndíjakért felelős referens bemutatást nyújtott, ami megerősített 

abban, hogy valóban részt akarok venni az elbírálásban. 

 

Motivációim:  
Mint már említettem láthattam már külső szemlélőként az elbírálás folyamatát 

és sok dologra rádöbbentett. A legfontosabb talán az, hogy mennyi nehéz sorsú 

ember van, akiknek segítséget tudunk nyújtani. A másik pedig, hogy 

elképesztően sok munkát ölnek bele a bírálók és segíteni akarok nekik hiszen, ha 

többen vagyunk hatékonyabban és magasabb színvonalon tudjuk folytatni az 

elbírálás munkáját.  

 

Ötleteim: 
Az előző félévben megszűnő egyszeri támogatást nyújtó kulturális ösztöndíj 

helyett, a tanulmányi eredményeken túlmutató tevékenységeket lehetne 

díjazni. Például a csoportos programok szervezését lehetne támogatni. Vagy akár 

a diákok nyelvtudását fejleszteni hivatott egy második nyelvvizsgát támogató 

ösztöndíj bevezetése, valamint ezeknek az ötleteknek a tervező asztalon való 

túlvitele. 

Szeretném még visszahozni a személyes közös bírálást a következő időszakban 

és segíteném a rendszeres szociális támogatás időszakában a koordinálást 

alaposabban követni. Alaposabban felmérném, hogy ki hány órát és mikor tudna 

bírálni, így hatékonyabbá téve azt. 

 



A pályázatom megírása előtt felkerestem Papp Gergelyt az ösztöndíjakért felelős 

referenst, valamint tájékozódhattam a KÖB-ről is, ahol Németh Csilla a KÖB előző 

elnöke volt segítségemre a folyamatok megértésében. Segítettek abban, hogy 

elszánjam magam a pozíció megpályázására és támogatásukkal úgy gondolom 

leendő feladataimat sikeresen elvégezhetem. 

 

Köszönöm, eljutottál idáig a pályázatom olvasásában. Ha úgy érzed kérdésed 

lenne irányomba, akkor keress nyugodtan a koczan.gergely@gmail.com email 

címen elérsz. Remélem minél előbb elkezdhetjük a közös munkát! 

 

Kóczán Gergely 

Budapest, 2021.10.09. 
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