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PÁLYÁZAT ÖSZTÖNDÍJAKÉRT FELELŐS BIZOTTSÁG ELNÖKI TISZTSÉGRE
BEMUTATKOZÁS
Dohány-Juhos Nikolettnek hívnak, harmadéves osztatlan tanárszakos hallgató vagyok,
földrajz-történelem szakpárral. 1995. augusztus 29-én születtem Budapesten. Születésem
óta Ürömön, a főváros agglomerációjában élek, ide jártam általános iskolába is. Középiskolai
tanulmányaimat 2008-tól az Óbudai Árpád Gimnázium hatosztályos természettudományi
tagozatán folytattam, 2014-ben érettségiztem és ugyanezen év őszén kezdtem meg
egyetemi éveimet az ELTE berkein belül.
MOTIVÁCIÓ ÉS TAPASZTALATOK
Már gimnáziumi éveim alatt is igyekeztem részt venni a közösségi életben, aktív feladatot
vállaltam az ottani Diáktanácsban osztályom egyik képviselőjeként. Az évek alatt voltam
program főszervező (pl. gólyabál, gólyahét, stb.) több esetben, illetve 4 évig az iskola
gólyatáborában csoportvezetői munkát láttam el. Az egyetemre bekerülve szerettem volna
hasonlóan hasznos munkát végezni, miután tanulmányi téren belerázódtam a
követelményekbe.
A második félévem végén kezdtem el komolyabban érdeklődni az egyetemi érdekképviselet
és leginkább a saját szakterületem iránt - ennek eredményeként 2015 tavaszán több SzaCS
(és akkor még SzaB) ülésen is részt vehettem, majd ősztől igyekeztem a lehető legtöbb
szakterületi eseményt támogatni/látogatni, ahogy azt a mai napig teszem. Tavalyelőtt
októberben vettem részt életem első Küldöttgyűlésén valamint Választmányán is, azután
rendszeres látogatójuk lettem. Az elmúlt 6 hónapban az Ellenőrző Bizottságban
tevékenykedtem, hála a bizalomnak, amit az előző ciklus képviselői megadtak nekem 2016.
novemberében. Ettől a tisztségtől az alakulóval búcsúzom, ugyanis a szakterületem egyik
képviselőjévé választott a 2017/18-as ciklusban, de hálás vagyok a tapasztalatokért, amiket
fél év alatt nyerhettem. Ezeken felül idén immár másodjára lehetek a tanárképzési
szakterület egyik mentora.
Az ösztöndíjakkal először tavaly szeptemberben kezdtem el foglalkozni a rendszeres szociális
támogatások bírálása kapcsán, majd idén februárban ismét ugyanezt a tevékenységet
végeztem. Emellett február óta folyamatosan bírálok egyszeri ösztöndíjakra beérkező
pályázatokat is. Eddig egyszer vettem részt EHSZÖB ülésen, illetve egyszer a kari KÖB ülésén
– ezeknek az ügyrendjeit is áttanulmányoztam. Azzal, hogy egy ülésnek hogyan kell
felépülnie vagy hogyan kell kinéznie egy ülés jegyzőkönyvének, szerencsére korábbi
tisztségemből adódóan nagyjából tisztában vagyok.
Magára a tisztségre március közepe óta próbálok felkészülni Égerházi Bálint segítségével,
aki többször is a felkészítésemre áldozta az idejét, amit itt is szeretnék megköszönni.
Rengeteg elméleti tényt adott át, azonban a tisztséggel járó tevékenységek többségét
valószínűleg csak tapasztalattal lehet elsajátítani, illetve az időszakos tevékenységek – mint
a pályázati kiírások előkészítése a KÖB számára vagy a rendszeres szociális támogatások
időszakának levezetése – sajnos a félév közepén nehezen figyelhetők meg. A felkészítésem
még mindig folyamatos, például a neptun klienssel még a pályázat leadás után is tovább
fogok barátkozni.

TERVEK ÉS ÖTLETEK
BÍRÁLÁSI ÉS BIZOTTSÁGI FELADATOK

Úgy gondolom, hogy az első másfél hónapban a legfontosabb a rutin elsajátítása lesz. Az
újonnan megalakuló Ösztöndíjakért felelős Bizottság előtt két út áll: amennyiben nem
lesznek tagok, akkor őket kell felkutatni (szerencsére olyanról tudok, aki esetleg a jövőben
érdeklődne a bírálás iránt) és kitanítani, amennyiben viszont lesznek, akkor velük szükséges
együttműködni, ami nem hiszem, hogy gondot okozna. Én magam – ha úgy alakul - szívesen
bírálok addig, amíg nem jelentkeznek erre alkalmas emberek. Amit még fontosnak tartok
pontosan kialakítani, az egy világos, jól érthető döntéssablon – ez már félkész állapotban
van, de a tökéletesítése valószínűleg még időt fog igénybe venni.
PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK É S KÖB ÜGYREND

A nyáron következő legfontosabb feladat az új pályázati kiírások elkészítése a KÖB tagjaival
közösen. A munka során mindenképpen figyelembe kell venni az előző tanévben tapasztalt
hiányokat vagy hibákat, amelyekről Bálint vezetett listát, így nem okoz gondot összeszedni
őket javításra. Az ezzel kapcsolatos legnagyobb változást a PHD hallgatók kivétele fogja
okozni, ezenfelül szerintem többségében csak tökéletesíteni szükséges és az említett
apróságokat beleírni/átírni. Ehhez kapcsolódóan a KÖB ügyrend esetleges reformjának is
elérkezettnek látnám az idejét, mivel ha a doktoranduszok nem igényelhetnek KÖB hatáskör
alá tartozó ösztöndíjakat, akkor a számukra a Bizottságban fenntartott egy hely is
megkérdőjelezhető értelemmel bír.
HONLAP ÁTALAKÍTÁSA

Igazából nem különösebben nagy projekt, de a nyár folyamán mindenképpen szeretném az
ösztöndíjas honlapot – osztondij.elte.hu – átalakítani, mivel jelenleg elég sivár a külseje.
Mindamellett a legfontosabb szempont továbbra is az átláthatóság maradna.
HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÁSA

Sajnos hiába létezik a fent említett honlap, a hallgatók közül sokan nincsenek tisztában
azzal, hogy milyen kari ösztöndíjak érhetőek el számukra, főleg, ha az ISZTK alá tartozó
kiírásokról van szó. Éppen ezért megfordult a fejemben, hogy egy emberközeli, sokak által
olvasott csatornán, a Tétékás Nyúzon keresztül esetleg lehetne őket kicsit többet
tájékoztatni valamilyen kisebb rovat vagy akár csak időszakos cikkek segítségével. Úgy
olvastam, hogy korábban volt hasonlóra kísérlet, így ez további löketet adott esetlegesen
megpróbálni ilyen cikkeket alkotni. Az ötlet még kiforratlan, de talán hasznos lehetne.
Mindezt ugyan már felvetettem László Lívia főszerkesztő kisasszonynak és akkor rábólintott,
de mindkettőnk megválasztása esetén természetesen egy komolyabb egyeztetés következne
augusztusban, mivel az új félévtől látnám értelmét belevágni.
Összességében igazából nincsenek különösebben nagy terveim, inkább finomításokat és
tökéletesítéseket kívánok maximum végezni, de nyitott vagyok az esetleges javaslatokra,
újdonságokra.

CÉLKITŰZÉSEM
Mint pár sorral ezelőtt írtam, nincsenek világhatalomra törési hajlamaim, csupán egy jól
működő, megbízható, stabil rendszert szeretnék vezetni ösztöndíjakért felelős bizottsági
elnökként, amennyiben a Küldöttgyűlés bizalmat szavazna nekem.
Köszönöm, hogy időt szakítottál a pályázatom elolvasására - az esetleges kérdésekkel keress
bátran akár személyesen, akár a lentebb felsorolt elérhetőségeken!
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