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Természetesen a vizsgaidőszak mint amolyan igazi téli zimankó beárnyékolta pár napig
derült hangulatunk, és a külföldre utazni vágyók száma is megcsappan valamelyest a
vizsgák végeztével, mégis reménykedőn tekintek az elkövetkező Erasmus+ főpályázási
időszak felé. Természetesen, ahogy azt illő, a január hó végének közeledtével
megélénkült valamennyi információs csatorna, hogy hamarosan döntse magából a
külföldi szemeszterre invitáló kiírásokat a webes média.
Kapcsolattartás
Vizsgaidőszak lévén fogadóóráim látogatottsága még a korábbiakat is alulmúlta, mivel
fogadóórák megtartására nem volt módom, és szerencsére igény sem. E-mail fiókom
azonban valósággal megroskadt a beérkező levelek súlya alatt, főleg az Educatio
kiállítást követő időszakban. Ez utóbbival kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy az
Educatio kiállításon, ha nem is százszámra, de akadtak érdeklődők az ELTE külföldi
kapcsolatai iránt, akiket készséggel útba igazítottam kérdéseik útvesztőjében.
Természetesen személyes megkeresésre sor került fogadóóra nélkül is, így segíthettem
egy PhD hallgatónak olaszországi álmai elérésében.
Események
Tán senkit nem talál meleg hógolyóként, ha azt állítom, hogy nem a november és a
december a legeseménydúsabb időszak az ELTE Külügy életében. – Ennek kapcsán
azoknak, akikkel még nem találkoztam volna december óta, szeretnék csöppet
megkésve Boldog Karit és Új Évet kívánni. – Az első jelentősebb esemény
természetesen az Educatio kiállítás volt, ahol alapvetően ugyan a Földtudomány BSc
előadójaként jelentem meg nap, mint nap, azonban az egyetemünk leendő hallgatóit
magam igazítottam útba külföldre vonatkozó kérdéseik kapcsán.
Január 30-ra volt kiírva az év első EHKB ülése, melyen javítóvizsgára készülés okán
nem tudtam megjelenni. Ennek ellenére a lényegi tartalmi elemeket alább EHKB Ülés
címszóval kivonatolnám.
EHKB Ülés:
A fő téma természetesen a közelgő Erasmus+ főpályázási időszak, ennek hirdetése,
valamint az ezzel kapcsolatos újítások ismertetése volt. Ennek kapcsán az egységesített
arculat, a központilag szervezett előadás-időpontok, valamint a kiegészítő ösztöndíj
összegének emelkedése voltak a fő terítékre kerülő témák.
Ennek kapcsán némi nézeteltérésbe kerültem az intézeti koordinátorral, ugyanis
korábban egyeztetett 15-i TTK-s időpontot nem kis részt önkényesen 19-re módosították,
valamint a kérvényezett 16:00-s kezdési időpont is korábbra tolódott, amivel az optimális
tanterem és a hallgatói létszám biztosítása is nehezebbé vált. Ennek ellenére

természetesen immár a TáTK-val és IK-val összedolgozva igyekszünk a rendezvényt
sikeressé tenni, és a hallgatók számára lehetőséget biztosítani a szükséges információ
megszerzésére. Az események hirdetése során valamennyi a beszámolót olvasó
képviselőre és tisztviselőre számítok.
Orientation day
A tavaszi félév eligazító napja valamelyest szerényebbre sikerült a szokottnál. A
teljesen megújult hivatali oldalt Horváth Adél Erasmus+ koordinátor, valamint Nagy Éva a
Stipendium Hungaricum ösztöndíjakért felelős ügyvivő képviselte. Az eseményen rövid
bevezetőm után az ESN ELTE tájékoztatta a mentorok által dominált közönséget az
eljövendő félév programjairól és lehetőségeiről, majd intézményünk hivatalos képviselői
intéztek még pár szót a hallgatag hallgatósághoz. Ezt természetesen a megszokott
Campus túrával egybekötött játékok követték Mehdi Oubahmane a TTK főmentorának
vezetésével.
Egyéb:
Laza Dániel kollégámmal módunk volt részt venni egy gimnazisták számára szervezett
pályaválasztási tanácsadó esten, ahol az egyik szervező – jelenlegi HR szakember –
kérte azon tény kiemelését minden hallgatótársam számára, hogy a külföldi kint
tartózkodás, agy mai állásajánlat elbírálásakor igen nagy súllyal vétetik figyelembe.
Ennek kapcsán majd a kötetlenebb Erasmus+ tájékoztató során bővebb információt is
tudok biztosítani.
Mekker Julcsi képviselő kisasszony támogató jelenlétében részt vettem a CCUSA idei
amerikai állásbörzéjén, szakmai valamint részint személyes érdeklődésből is. A
szervezettel való két éves lassú távolodás után így újfent valamelyest közelebbi
információ áll rendelkezésre a cég által biztosított lehetőségekről.
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