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Motiváció 
Az érdekképviselet várából elég sok tégla kihullott az utóbbi néhány évben, ennek úgy             

gondolom elég alapos helyzetértékelését adtam elnöki pályázatomban. Ennek egyik eleme          

lehet a szakterületünkön eluralkodott “nagy szacskóínység”. Legutóbbi küldöttgyűlésen        

ennek felszámolása érdekében tettem ígéretet arra, hogy a következőn egy pályázattal           

örvendeztetem meg a képviselőket, ennek hivatottak eleget tenni ezen hevenyészett sorok. 

Munkaterv 
Mivel egy éves ciklusokban működik önkormányzatunk elengedhetetlen évről-évre újra         

artikulálni az érdekképviselet mibenlétét és peremfeltételeit. A képviselőknek és         

tisztségviselőknek fontos tisztában lenniük a lehetőségeikkel és felelősségükkel az         

egyetempolitikában intézeti vagy kari szinten. Ez a munka nem spórolható meg           

szakterületek szintjén sem, tehát a szakterületnek is oda kell rá figyelnie, hogy a képviselői,              

intézeti delegáltja a munkájukat komolyan vegyék, és ismerjék azt az egyetemi szabályzati            

környezetet ami a mozgásterüket megszabja. Ez előfeltétele annak, hogy tanterv          

módosításokba, HKR vagy egyéb szabályzat módosításokba érdembe és hitelesen         

beleszólhassanak. 

A szakterület tudományos életét a szereplők és a hirdetések összehangolásával kell           

segíteni. Szereplők összehangolása alatt elsősorban a földrajz és földtudományok         

tárgykörébe eső események összehangolását gondolom, de fontos a karon megjelenő más           

témájú tudományos események propagálása is az interdiszciplinaritás szorgalmazása        

érdekében. A megfelelő kommunikációnak pedig nem szabad kimerülnie abban, hogy a           

konferenciák és előadások kerülnek meghirdetésre. Minden olyan lehetőséget közelebb kell          

vinni a hallgatókhoz, mely a tudományos kutatás és publikálás felé tereli őket, legyen ez              

TDK vagy bármilyen egyéb fórum. 

A szigorúan vett tudományos és szabadidős programok frontierjén üdvösnek látnám olyan           

kulturális eseményeket is újra honosítani ami a szakterület életéből rég kikopott.           

Földrajzosok körében ilyen volt még pár éve a városismereti séta, vagy szakterület által             

szervezett üzemlátogatás. De akár évtizedes programfüzetet is érdemes lehet leporolni. 

Természetesen, fontos minél nagyobb tömegeket megmozgatni a kimondottan szabadidős         

tevékenységekkel is, nem feledve az ősi bölcsességet, “ha együtt isznak, együtt is            

kutatnak”! 

 

Köszönöm, hogy elolvastad pályázatomat! 

lukacsk@caesar.elte.hu 

Budapest, 2019.10.20 
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