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Bemutatkozás

    Horváth Matilda vagyok, jelenleg másodéves matematika szakos hallgató. Budapest agglomerációjában
nőttem fel, majd az egyetem kezdetekor felköltöztem Budapestre. Életem során nagyon könnyen kötöttem
ismeretségeket és barátságokat. A kommunikáció sosem okozott nehézséget számomra. Szeretek együtt
ötletelni és megfelelő kompromisszumokkal kihozni egy projektből a legtöbbet ami csak lehetséges. Mikor
felvételt nyertem az ELTE-re elkezdett érdekelni a hallgatói közélet és aktív tagja szerettem volna lenni. Az
első évem során megismerkedtem a HÖK működésével itt a karunkon, és utánanéztem a képviselői és a
tisztségviselői lét feladatainak. 

Korábbi tevékenységeim és felkészülés

    A  2021/22-es Küldöttgyűlésben képviselőként voltam jelen és ezt a munkámat a 2022/23-asban is
folytatni fogom. Emelett másodévben mentorként tevékenykedtem, jelenleg pedig én vagyok a
szakterületünk mentorfelelőse. Ez remek tanulási lehetőség volt számomra a kommunikáció terén, hiszen
a mentorok rengeteg posztot írnak, át kell látniuk az egyetem és a HÖK működését.
    A TéTéKás Nyúz főszerkesztő váltásánál csatlakoztam az új csapathoz, itt Bogival közösen működve
készítettem posztokat instagramra. Megismerkedtem a Canva szerkesztő programmal, amit Tuza Benedek
ajánlott nekem még egy régebbi beszélgetésünk során, és kipróbálhattam magamat grafikus anyagok
készítésében. A szüleim a munkájuk során rengeteg grafikus anyagot készítenek, így számomra ez nem
volt idegen terület. Már egészen kiskoromban is láttam, hogy mik a munkafolyamatai egy anyag
elkészítésének és, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni ahhoz, hogy egy adott grafika
megfelelő lehessen.
    A legtöbb tisztségviselőt sikerült elérnem egy rövid konzultáció erejéig, ahol megkérdeztem őket korábbi
tapasztalataikról, és pár ötletemről. Szeretném kiemelni, hogy megválasztásom esetén további
egyeztetéseket tervezek a tisztségviselőkkel, arról, hogy az én ötleteimet és az ő elképzeléseiket, hogy
tudjuk a legjobban összeegyeztetni. Külön szeretnék egyeztetni majd a tudományos referenssel, mert
felkeresésem során visszajelzést kaptam tőle, hogy segítségre lenne szüksége az online platformjait
illetően, ebben mindenképpen szeretnék neki segíteni a jövőben, ahogy a képességeim megengedik.
    Felkerestem a korábbi 3 kommunikációs referensét is a karnak és megkértem őket, hogy saját
tapasztalataikat meséljék el nekem. Úgy gondolom, hogy mindhármuknak más volt az erőssége, így nagyon
örülök, hogy tudtam velük beszélgetni, mert mindhármuktól más témakörben tudtam hasznos tanácsokat
kapni. 

Terveim

    Itt a TTK-n rengeteg különböző életkorú és személyiségű ember tanul, és ennek megfelelően kell a
kommunikációs csatornáinkat is létrehoznunk. Amellett, hogy természetesen szeretném folytatni a korábbi
kommunikációs referensek munkáját. Úgy gondolom, hogy jelenleg nem használjuk ki az összes
rendelkezésre álló csatornát/platformot. Rengeteg ötletem van ehhez kapcsolódóan, amiket lentebb
részletezek. 

Facebook

    A nyár folyamán mindenképpen szeretném elérni, hogy a régi Facebook oldal törölve legyen. Kezdetnek
nagyon megköszönném, hogyha mikor ezt olvassátok, akkor jelentenétek a régi oldalt. Sajnos az eddigi
tapasztalatok azt mutatták, hogy ez nem lesz elég, és az üzemeltetővel való levelezés sem érte el a célját.
Hiszek benne, hogy van mód rá, hogy mégis töröltessük, és nem szeretnék addig leállni az aktív
próbálkozással amíg ez meg nem történik. 
    Ez a plattform az amin a legtöbb kommunikáció történi, így mindenképp nagy hangsúlyt kell fektetni rá.
Alapvetően úgy látom, hogy a jelenlegi posztsűrűség ideális, minden fontos megosztásra kerül.
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Események 

    Terveim között szerepel az események létrehozásának egységesítése. Szeretném, ha a borítón jó grafika
lenne, és a leírás átlátható, alapos lenne. Ezek együtt egy tiszta magabiztos és kellemes látványt
mutatnának, ami ösztönzően hathat az emberekre, így megnövelve a rendezvények népszerűségét.
Mindenképpen szeretném azt is, hogy a rendezvényszervező referenssel a közös munka során sikerülne
létrehoznunk egy olyan rendszert, hogy a rendezvények időben fixálva legyenek és az esemény időben
létre legyen hozva. Az eseménybe kimenő posztok tartalmát és mennyiségét a rendezvény határozná meg,
hiszen más-más tipusú rendezvények különböző tartalmakat igényelnek. 
    A Külügyi Mentorkoordinátor tisztség létrejötte azt bizonyítja, hogy a karon nagy létszámban jelen
vannak külföldi hallgatók. Számukra általában a mobilitási programok amiken keresztül itt tanulnak
rengeteg programot nyújtanak. Emelett szeretném, hogyha a kari eseményeken való részvételüket tudnám
támogatni, így mostantól minden olyan rendezvény eseményéhez, amely nincs magyar nyelvhez kötve
szeretnék angol nyelvű leírást is készíteni. Erről mindenképpen szeretnék majd egyeztetni a Külügyi
Mentorkoordinátorral, és közösen felmérni, hogy melyik platform az, amelyiken a külföldi hallgatókat is
elérhetjük.

Csoportok

    Szeretném, ha mostantól a csoportokban nem a kommunikációs referens személyes Facebook profilja
lenne benne és posztolna, hanem a TTK HÖK Facebook oldala. Szerintem ez több szempontból is hasznos
lenne. Első helyen abban segítene, hogy a nemrégiben létrehozott új oldal több követőt szerezzen.
Emelett sokkal hivatalosabban és biztosabban is hat, hogyha nem csak én, mint egy személyes profil, akiről
nem feltétlen tudja mindenki, hogy kicsoda posztolok a csoportban. Természetesen erről a szakterületi
koordinátorokkal külön egyeztetni szeretnék, ha ők úgy találják, hogy ez negatív hatást érne el, akkor,
ahogy korábban is történt személyes profillal tennék ki posztokat. 
    A kimenő posztok időzítéséről mindenképpen szeretnék a szakterületi koordinátorokkal közösen
táblázatot vezetni, mert a posztolás úgy a leghatékonyabb, ha a tartalmak nem ütköznek,  és olyan
időpontban mennek ki, mikor nagyok az elérések.

Instagram

    Ezt a platformot mostantól sokkal jobban szeretném kihasználni, mivel szerintem ez a legkreatívabb és
legkötetlenebb csatorna. Szeretném egységesíteni a posztok színvilágát és grafikáját. Az alkalmazás
sajátosságai miatt remek felület lehet az események folyamatos dokumentálására “történetek”
formájában, eseményekről készült kedvcsináló képek posztolásában. Ezek mellett természetesen itt is
szeretnék megjeleníteni minden fontos információt. Egy folyamatosan aktív és pörgős fiókot szeretnék itt
kialakítani, ami közvetlenebb és kevésbé hivatalos, mégis tájékoztat és szórakoztat.

Levelezőlisták

    A levelezőlistákról való vélemények nagyon eltérőek. Vannak szakterületek, amelyek kihasználják és
vannak akik egyáltalán nem. Én sem szeretném ezeket tele spamelni, hiszen nem arra valók. Szeretném,
ha szeptemberben kimenne egy nagy körlevél, amely hasznos linkeket és információkat tartalmaz. Itt
megemlíteném milyen programok várhatóak a félév során, akár kari szinten, akár szakterületenként.
Természetesen, mint a csoportoknál itt is külön egyeztetnék, hogy minden szakterület a számára
legmegfelelőbb kommunikációt kapja. 
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Naptár

   Szeretnék egy a tisztségviselői naptárhoz hasonló naptárat létrehozni a hallgatók számára. Ennek
kivitelezéséről még több emberrel is fogok majd beszélni. Az informatikussal már beszélgettem arról, hogy
jó lenne, ha ez a naptár valahol az új honlap kezdőlapján helyet tudna foglalni. Emelett Google naptár,
Fizikai naptár és más alternatív naptárak is szóba kerültek az erről való beszélgetéseim során. A nyár
folyamán ezt az ötletemet mindenképpen szeretném kidolgozni és az év kezdetére elkészíteni. Egy
színkódos naptárat képzelek el, amelyben a karhoz köthető összes eseményt megjeleníteném.

TéTéKás Nyúz 

    Szerintem mindenkit, többek között engem is nagy boldogsággal tölt el, hogy  úgy néz ki, hogy a Nyúz
kezd feléledni. Úgy gondolom, hogy a közös munka elengedhetetlen és közösen rengeteg dolgot
elérhetünk. Mindenképpen szeretném, hogyha a TTK HÖK platformjain megjelenne a Nyúz hirdetése, és
így egymást karöltve nőhetne a platformjaink elérése. 

Lezárás

    Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat! Bármilyen kérdésre szívesen válaszolok elérhetőségeimen
vagy a küldöttgyűlésen. Ha az én ötleteimen kívül van javaslatod, azt se tarts magadban, hiszen több szem
többet lát! 

Elérhetőségeim:

Facebook : Horváth Matilda
Instagram: matilda_horvath
E-mail: hormatilda@gmail.com
Telefonszám: 20/273-4066
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