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Bemutatkozás 

 

Juhász Anna vagyok, harmadéves matematika-történelem tanárszakos hallgató. 1999. 

november 17-én születtem és azóta Etyeken élek. A helyi általános iskolába jártam, a 

gimnáziumot Budapesten végeztem el a Szent Gellért Gimnáziumban. Ezek után jelentkeztem 

az ELTE-re 2018-ban.  

 

Motiváció 

 

Már gólya koromban fontosnak tartottam, hogy részt vegyek az egyetemi közéletben és 

hasznos tagja legyek a közösségnek. Második éve mentorkodom, illetve idén képviselőként a 

Küldöttgyűlésben is részt veszek. Úgy gondolom az ELTE TTK-n a tudományos referensi 

tisztség betöltése fontos feladat. Nagyon sok hallgató érdekelt kutatásokban, versenyeken, 

TDK-n és fontos, hogy tudjanak a lehetőségeikről, fontos, hogy tudjanak valakivel 

kommunikálni, ha kérdéseik vannak ezekkel kapcsolatban. Véleményem szerint szükséges egy 

olyan ember, akit meg tudnak keresni ezekben az ügyekben. 

 

Tervek 

 

Kommunikáció 

 

Szeretném felvenni a kapcsolatot a szakterületi koordinátorokkal, egyrészt hogy a különböző 

tudományos tevékenységeket, programokat jó előre hirdetni tudjuk a mentoroknak, 

hallgatóknak, másrészt hogy minél több helyre jussanak el az információk, programok. 

Szeretném felvenni a kapcsolatot a Bolyai Kollégiummal és az Eötvös József Collegiummal, 

hogy meg tudjanak keresni a nyílt programjaikkal, amiket így időben hirdethetünk a hallgatók 

körében ezzel akár ösztönözve őket a szakkollégiumi jelentkezésre. Ilyen például a Bolyai 

Kollégiumban megrendezett ,,Csütörtök este” is, ahol különböző kiemelkedő személyiségekkel 

lehet találkozni – úgy mint írókkal, politikusokkal, egyházi személyiségekkel stb. A rendezvény 

nyitott, azaz nem csak a kollégium tagjait, hanem egyetemi hallgatókat is szívesen látnak, már 

csak ezért is fontos „reklámozni”. Sajnos ez is szünetel jelenleg az online helyzet miatt, de 

később ez aktuális lesz. 

 

TDK, OTDK 

 

Mivel a TDK a hallgatói kutatások egyik legfontosabb színtere, nagy hangsúlyt fektetnék a 

népszerűsítésére. Fontos, hogy megfelelő információkat, beszámolókat kaphassanak a 

hallgatók a témaválasztási, témavezető tanár választási lehetőségeikről. Ezt főként már TDK-n 

részt vevő hallgatók, illetve a TDK felelős oktatók felkeresésével és segítségükkel szeretném 

megvalósítani. 

Emellett – ha létrejön az ELTE-s TDK-s honlap – figyelni fogok rá, hogy az információk 

naprakészek legyenek a TTK-s szekcióban.  

 

Tudományos ösztöndíj, szakmai ösztöndíj, ÚNKP 
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Megválasztásom esetén népszerűsíteni fogom a fent említett ösztöndíjakat a hallgatók 

körében. Nehéz feladat, hogy milyen felületen a legegyszerűbb elérni hozzájuk, ezért jó, ha már 

a gólyatáborban felvetjük őket, amire emlékeim szerint sor is szokott kerülni a szakos/szakmai 

nap keretén belül. Később a mentorok segítségét kérném, hogy a gólyákhoz igyekezzenek 

eljuttatni. Felsőbbéves hallgatók körében a facebook csoportok lehetnek célravezetőek a 

kommunikációs referens segítségével. 

Segédkezni szeretnék továbbá a tudományos, szakmai ösztöndíjak bírálatában is. 

Szeretnék segédkezni egy új szempontrendszer átgondolásában a tudományos ösztöndíjjal 

kapcsolatban. Ez hosszú távú terv, amit valószínűleg csak elkezdeni fogunk tudni a megfelelő 

emberek segítségével. Először az ösztöndíjakért felelős referenst, illetve az EHÖK tudományos 

alelnököt keresném fel az üggyel kapcsolatban. 

Fontos, hogy ezeket a lehetőségeket a külföldi hallgatók is megismerjék, ezért felvenném a 

kapcsolatot a külügyi referenssel, közösen átgondolva, hogy milyen lehetőségek vannak arra 

vonatkozóan, hogy minél több emberhez eljusson közülük is. 

 

Kisebb tudományos programok hirdetése, felkutatása, támogatása 

 

A TTK-n belül több olyan kisebb program, előadás is van, amiről nem biztos, hogy 

értesülnek a hallgatók. Fontosnak tartom, hogy mint tudományos referens minél több ilyenről 

értesülést szerezzek és a kommunikációs referens és szacskók esetleg a Tétékás Nyúz 

segítségével eljussanak a hallgatókhoz. Gondolok például a matematika tanáris hallgatóknak 

nagyon hasznos Varga Tamás Módszertani napokra. 

Végül nagyon fontosnak tartom, hogy a hallgatói életben létrejövő különböző tudományos 

csoportok, előadások, kezdeményezések, ne vesszenek el azért, mert nem tudják megfelelő 

helyen hirdetni és ezért kellő számú érdeklődőt találni rá. Ennek érdekében is erőfeszítéseket 

tennék a pontos információk mielőbbi begyűjtésére és hatékony továbbítására.  

 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat!  

Kérdés esetén keress az alábbi elérhetőségeken: 

 

email: juhaszannna@student.elte.hu 

Telefon: 30/953-6130 

Juhász Anna Tímea 

Etyek, 2020.02.04. 
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