Pályázat
ELTE TTK Hallgatói Alapítvány elnök
Dukán András Ferenc vagyok, 1988. november 20-án születtem, Veszprém megyében. 2007-ben
érettségiztem, ugyanebben az évben vendéglátó vállalkozói OKJ szakképesítést szereztem. 2010ben matematikusként végeztem matematika alapszakon, ezt követően okleveles matematikatanár és
okleveles történelemtanár szakképzettséget szereztem az ELTE TTK-n, 2013-ban. Azóta
abszolutóriumot szereztem az ELTE logika és tudományelmélet mesterszakán. Azóta fizika
részismereti képzés hallgatója voltam, jelenleg az ELTE-n szakirányú továbbképzésen szeretném
folytatni tanulmányaim, ahova felvételt nyertem és szeptember 18-án fogok beiratkozni. 2013 óta
gimnáziumi tanárként dolgozom, illetve egyéb matematika tanári és vendéglátó vállalkozói
szakmához kapcsolódó munkakörökben dolgozom. Az ELTE TTK HÖK-ben, illetve az EHÖK-ben
számos tisztséget betöltöttem 2008 óta, 2008 és 2013 között matematika szakterületi képviselőként
a Küldöttgyűlés tagja voltam. 2012 óta az Alapítvány elnökeként segítem az Önkormányzat
munkáját.
Ezt a pályázatot akkor fogom kiküldeni, ha nem érkezik pályázat az elnöki posztra. Ennek oka,
hogy bár én szeretném átadni az elnöki pozíciót, az Alapítvány működésének és az Alapítónak
(TTK HÖK) az érdeke, hogy az Alapítvány az utódlásig zavartalanul működjön.
Az Alapítvány jelenleg futó projektjeinek befejezését örömmel vállalom, ugyanakkor alapítói
döntés nélkül nem tervezem új projekt beindítását.
Befejezni szándékozott projektek:
- Alapítvány változás bejegyzésének és közhasznúsági jogállás bejegyzésének segítése
- érettségi előkészítők és teremhasználat helyzetének ELTE-n belüli rendezése
- visszatérő alkalmazott integrálása a jelenlegi rendszerbe
- honlapok aktualizálása
- webshop elindítása
- Gólyahajó és egyéb kisebb rendezvények szervezése
- újabb pályázatok előkészítése
- középiskolai természettudomány népszerűsítő program újjáélesztése
- az Alapító (TTK HÖK) döntéseinek megfelelő célok megvalósítása

Ezek mellett a legfontosabb projekt az utánpótlás képzése. Az eddigiekhez hasonlóan fontosnak
tartom leszögezni, hogy az Alapítvány demokratikus és alapítói szándékoknak megfelelő
működéséhez nagyon fontos, hogy személyi kérdésekben csak támogató, segítő szerepet töltsek be
és ne én jelöljem ki a saját utódom. Fontosnak tartom, hogy minden engem megkereső
jelentkezőnek azonos módon biztosítsam az Alapítvány ügyeibe történő betekintést.
Az Alapítvány az elmúlt 3 és fél évben (Hermán Dániel és az én vezetésem alatt) számos változáson
ment keresztül, amelyek szerintem sokkal átláthatóbbá és alapítói szándékoknak megfelelőbbé
tették a működést, valamint a gazdasági helyzet is stabillá vált ennek az időszaknak köszönhetően.
Ezeket, mint volt TTK HÖK elnök nagyon fontosnak tartom és a jövőben is nagyon szívesen
dolgozom az Alapítványért. Ugyanakkor sokkal jobbnak tartanám, ha a TTK-s hallgatói
mozgalomhoz közelebb álló személy venné át az Alapítvány vezetését. Úgy vélem, hogy a leírt
projektek a következő Küldöttgyűlésig teljesen (vagy legalábbis nagyrészt) megvalósíthatók, ezért
ezúton is jelzem, hogy ha most más jelentkező hiányában az Alapítvány vezetésének folytatására
választana meg a Küldöttgyűlés, akkor is a lehető legrövidebb határidővel szeretném átadni az
Alapítvány vezetését.
Bármilyen kérdéssel, észrevétellel kapcsolatosan keressetek bizalommal!
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