
Pályázat 

Tanulmányi referensi tisztségre 

Bemutatkozás 

Darányi Éva Ágnes vagyok, negyedéves osztatlan tanárszakos hallgató vagyok biológia kémia 

szakpárral. Két évvel ezelőtt kezdtem el komolyabban tevékenykedni az ELTE TTK Hallgatói 

önkormányzatában. Először a mentorként vettem részt a HÖK munkájában ahol beleláthattam 

az egyetem működésébe, majd decemberben a küldöttgyűlés megválasztott tanulmányi 

referensnek. Az utóbbi két ciklusban is ebben a tisztségben tevékenykedtem, és ebben a 

tanévben is szeretném folytatni. 

Motiváció - Tapasztalatok 

Mindig is szerettem volna az HÖK tagja lenni, mert alapvetően hiszek benne, hogy nekünk, 

hallgatóknak van beleszólásunk az egyetem működésébe, és szerettem volna annak a 

szervezetnek a tagja lenni, aki képvisel minket. Szeretnék továbbra is részt venni ebben aktív 

cselekvőként. A Hallgatói önkormányzat tagjaként az előző félévekben igyekeztem a 

hallgatókat érintő problémás ügyeket a legjobb tudásom szerint megoldani. Ez a jelenlegi 

félélvben kifejezetten fontos a távoktatás miatt. Az előző félévben már volt lehetőségem bele 

látni az online ügyintézésbe, így már magabiztosabban indultam, indulok neki az idei tanévnek.  

Tervek 

2020/2021-es félévben szeretném folytatni az eddig megkezdett munkát, szeretnék minél 

hatékonyabb lenni a hallgatói ügyek intézésében. 

Nemzeti közoktatási ösztöndíj  

A Nemzeti közoktatási ösztöndíj pontrendszerét átnézve észrevettem, néhány dolgot amelyet 

érdemes lenne újra gondolni. Szeretném, ha a pontozás jobban tükrözné azt, hogy az adott 

hallgató mennyi munkát, időt fektetett az adott tevékenységbe. 



 

 

Távoktatás 

A 2020/2021-es tanév őszi félélve hibrid oktatási formában indult meg. Mindenkinek szokatlan 

ez a helyzet, amiből sok probléma adódhat. Szeretném, ha ez minél gördülékenyebben, 

konfliktusmentesebben zajlana.  

Mentorrendszer 

Az előző két ciklusban is részt vettem a képzésben, az idei képzés rendhagyó formában zajlott 

így a terveimet nem igazán tudtam megvalósítani, de remélem a következő rendszerben lesz rá 

lehetőségem.  

 

Záró gondolatok 

Úgy gondolom, hogy az elmúlt félévekben sikeresen helyt álltam és eredményesen végeztem a 

munkámat. Az eddigi teljesítményem alapján továbbra is alkalmasnak gondolom magamat erre 

a pozícióra, hiszen eddig szintem minden elém állított akadályon képes voltam túljutni. Hiszem, 

hogy képes leszek a következő félévekben is a megújult küldöttgyűléssel és a tisztségviselőkkel 

szoros együttműködésben végezni a feladataimat. 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 
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