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Bemutatkozás
Biró Máté vagyok, az ELTE TTK elsőéves Geológus MSc hallgatója. 1994-ben születtem,
Keszthelyen, azonban neveltetésem teljes egészében Székesfehérváron zajlott ahonnan 2012ben kerültem fel remek fővárosunkba, hogy az ELTE eminens diákja lehessek.
2013 tavaszától a Mentorrendszer aktív tagja voltam egészen 2015 őszéig, mikor is még
földtudományi alapképzésen folytatva tanulmányaimat Stockholmban tanultam egy
szemeszter erejéig, az Erasmus+ program lehetőségeit kihasználva. Valamivel több, mint fél
éven keresztül töltöttem be a tisztséget az előző időszakban, ennek tapasztalataival
gazdagodva vágnék bele az elkövetkező hónapokba.
Kiváló angol, valamint német nyelvi készséggel rendelkezem úgy írásban, mint verbálisan,
valamint gyakorlottan veszem fel a kommunikációt ismeretlen emberekkel.

Motiváció
Mivel 2016 októbere óta ebben a tisztségebn voltam, szeretném folytatni a munkát a már
megismert kollégákkal, egy jól működő rendszerben. A Stipendium Hungaricum által
színesedő egyetemi polgárság külföldi tagjainak képviseletét, problémáit kezelő EHKB stáb
tagjaként vágnék bele az ESN ELTE TTK-val együttműködve a következő szemesztereknek,
hogy az eleinte akadozó Stipendiumos fogadógépezet gyermekkori hibáin okulva egy
gördülékenyen működő rendszer állhasson fel. A címlapon szereplő idézettel pedig arra
kívántam felhívni a figyelmet, hogy a hallgatók számára továbbra is igyekszünk közelebb
hozni úgy Európát, mint a világ más részeit, hiszen az egyik legnagyobb érték a nyelvtudás.

Észrevételek és Helyzetjelentés
Ez a pont még a korábbi – októberi – pályázatom nyomán marad bent, azonban igen
alkalmasnak találom a tapasztalatok átadására, hogy a Küldöttgyűlés is tisztábban lássa a
külügyi feladatköröket. Az októberi időszakban megkezdődött egy együttműködés a
Nemzetközi Irodával (NI) az Eramsus+ pályázatot leadó hallgatói létszám növelése végett.
Ennek kapcsán idén februárban egy soha nem látott dömpingszerű népszerűsítő kampány
indult be, melynek volt foganatja is. A terv – európai szinten – az, hogy az összes eyetemi
felsőoktatásban részt vevő hallgató 20%-a vegyen részt külföldi résztanulmányokban a
pályázat által, 2020-ra. Ezen irányelv teljesítésére csak olyan mód van lehetőség, ha a
hallgatók sokkal jobban megismerik ezeket a lehetőségeket, külön kihangsúlyozva az
Eramsus+ ösztöndíjat. Tekintve, hogy az anyagi támogatás a HÖK valamint a Tempus
alapítvány részéről nő, az ösztöndíj kevésbé jeent anygai ráfordítást, így ez az akadály is
elgördülni látszik a pályázók elől. A korábbi munkamenetet folytatva, az irányelvi szám
megközelíthető lehet.
Az egyetemen a tavalyi évtől megjelentek egész képzésben, állami ösztöndíjjal részt vevő
külföldi diákok. Ezen diákok kulturális sokszínűsége, létszáma, valamint az érkezési országok
jelen politikai helyzete több esetben is indokolja a kérdés külön kezelését. Így a Stipendium
Hungaricum ösztöndíjas hallgatók gyakran általunk kevéssé ismert Közel-, és Távol-Keleti

országokból érkeznek. Az ESN ELTE vállalta ezen hallgatók mentorálását, noha az valójában
nagyban eltér a korábban végzett munkájuktól. Ezen hallgatók integrációja, képviselete,
alapvető szükségleteik biztosítása az egyetem falai közt még nem stabil. Ezt megalapozandó
az EHKB projektszerűen foglalkozni kezdett a kérdéskörrel, az ESN-el összefogásban, hogy a
hallgatók mentorálása, a velük folytatott kommunikáció összehangolt és precíz legyen,
valamint tisztában legyenek lehetőségeikkel az új egyetemükön.
Célkitűzések
Külügyi refernsként elképzelt, elérni kívánt terveim vázlatszerűen a következők:
-

A hallgatóknak betekintést adni a vendéghallgatások, ösztöndíjak kínálta
lehetőségekbe, ösztöndíjas diákok (mind ELTE-s mind külföldi hallgatók)
élményeinek bemutatása által.

-

A Stipendium Hungaricumban részt vevő diákok aktív érdekképviseletének
megvalósítása

-

Angol nyelvű megjelenítés a lényegesebb eseményeknél, melyek az egyetemünkön
tanuló külföldi diákokat érintenek.

-

Folyamatos információ szolgáltatás külügyi témában, a lehető legtöbb felületen.

-

A már létező hallgatói egyesületek bevonása a külügyi lehetőségek bemutatásába, így
külföldi hallgatók meginvitálása pl. Földrajzos Klub előadásokra előadóként saját
kultúrájukról.

-

Egyéb a külföldi hallgatók bevonásával történő esemény, így angol nyelvű
filmnézések, esetleges kultúrákat bemutató tematikus programok az ELTE ESN
külügyi mentoraival szoros együttműködésben

-

Az ELTE TTK külügyi mentorainak létszámát és képzettségi szintjét emelni,
mentorfelvételi tartásával, valamint a külügyi mentor státusz népszerűsítésével az ESN
ELTE-vel szoros együttműködésben.

Köszönöm, hogy pályázatom elolvasására időt szántál!
Kérdésekkel bátran írj a matebiro.bm@gmail.com címre.
Budapest, 2017. 04. 30.
Biró Máté

