ELTE TTK HÖK
Tanulmányi referens
Küldöttgyűlési beszámoló
Időszak: 2021.11.09. - 2021.12.07.

Időrendi bontás:
• 2021. november 09. Rendes Küldöttgyűlés
• 2021. november 18.- 2021. november 21. HÖOK Vezetőképző
• 2021. november 22. Egyeztetés Török Gabriellával
• 2021. november 25. Választmányi ülés
• 2021. december 01. EHÖK Tanulmányi Bizottsági ülés

Beszámoló:
HÖOK vezetőképző:
2021. november 18. és 2021. november 21. között, mint tanulmányi referens elutaztam Siófokra
és részt vettem a HÖOK Vezetőképzőjének Érdekérvényesítés és Minőségbiztosítás restart szekcióján. A szekció fő témája az egyetemi minőségbiztosítás és tanulmányi ügyek megfelelő kezelése
volt. A képzés során megtárgyaltuk, hogy milyen eszközök állnak a tanulmányi referensek és a
hallgatói érdekképviselők rendelkezésére a minőségbiztosítási kérdések terén, valamint körül jártuk
a témához kapcsolodó fontosabb fogalmakat, illetve azt, hogy mi is pontosan az egyetemi minőségbiztossítás és mi lenne ennek a célja és feladata. Ezen kívűl beszélgettünk különböző hallgatói
ügyekről, amelyekkel más hallgatói érdekképviselők találkoztak munkájuk során, megtárgyaltuk
miként oldották meg a problémát és körüljártuk, hogy hogyan lehetett volna effektívebben kezelni
a problémát. Valamint meghallgatuk a meghívott vendégek tapasztalatait is, köztük Dr. Cseszregi Tamást, az ELTE Oktatási Igazgatóságának igazgatóját.
A képzések kötelező részén folyamatosan jelen voltam, és aktívan részt vettem benne. A nem
kötelező plenáris ülések közül nem vettem mindegyiken részt, de azokat, amelyeket munkámhoz
szükségesnek és relevánsnak tartottam, meghallgattam.
Tanulmányi problémák:
Az elmúlt időszakban két megkeressésem volt tanulmányi problémákkal kapcsolatban. Az egyik a
vizsgák meghírdetéséhez kapcsolodóan, erről egy későbbi pontban szeretnék részletesen beszámolni. A másik pedig egy átjelentkezéssel kapcsolatos probléma volt, amelyet azonban egyedül nem
tudtam volna megoldani, így egyeztettem Török Gabriellával a ELTE TTK Tanulmányi Hivatal
hivatalvezetőjével. Habár a probléma úgy néz ki megoldott, azonban az ügy egy rendszer szintű
problémát fedett fel az átjelentkezések kapcsán. Ezzel a későbbiekben foglalkozni kell, azonban
egyenlőre nem tisztázodott, hogy a Hallgatói Önkormányzat mit tud tenni ennek megoldására,
erről jelenleg is folyamatosan egyeztetek Jeges Viktor Péter TTK HÖK elnökkel.
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Választmányi ülés:
A választmányi üléseken tisztségemből adódóan nem kell részt vennem, azonban a beszámolómban
a legutóbbit mégis megemlítem, mivel az ülés folyamán egy további delegálást fogadtam el, mint
tanulmányi refrenes. Ez a Kari Kreditátviteli Bizottságba történő delegálás volt.
EHÖK Tanulmányi Bizottság:
Az EHÖK Tanulmányi Bizottságának ülésén részt vettem. Az ülés során ismertettem, hogy a
megválasztásom óta milyen problémák jelentkeztek a karon. Ezen kívül megtárgyaltuk a vizsgakiírások és a különböző vizsgáztatások kérdését. Valamint beszéltünk arról, hogy a különböző
karok terveznek-e online vizsgaidőszakot, vagy akár korábbi átállást, esetleg vannak-e már akik
átálltak online oktatásra a félév folyamán.
Vizsaidőszak és vizsga meghirdetések:
Mint említettem az elmúlt időszakban jelentkező probléma a vizsgák meghirdetése volt. Sajnos eddig sem volt jellemző, hogy a tárgyakhoz tartozó vizsgák időben kerüljenek meghirdetésre,
azonaban ez a mostani félévben még egy fokot romlott. Teljes évfolyamok jelezték felém, hogy
semmilyen vizsgájuk nem lett meghirdetve. A problémáról tájékoztattam Jeges Viktor Péter
TTK HÖK elnököt, aki jelezte ezt Müller Viktor Oktatási dékánhelyettes úr felé. Valamint a
szakterületi koordinátorokkal is folyamatosan egyeztetek arról, hogyan haladnak a vizsgakiírások.
Annak érdekében, hogy minél effektíveben tudjuk felkeresni az oktatókat és intézeteket, Balga
Gábor informatikus segítségével összeállítottam a hallgatók részére egy űrlapot a ttkhok.elte.hu
oldalra, ahol jelezhetik melyik tárgyak vizsgái nem lettek meghirdetve vagy lettek rosszul meghirdetve. Az űrlapon keresztül jelenleg is érkeznek be válaszok, ezekből a szakterületi koordinátorok
részére fogok készíteni egy táblázatot, ahol megnézhetik melyek a problémás tárgyak és ez alapján
fel tudják majd keresni az oktatási intézetigazgató helyetteseket és az oktatókat. Amint Balga
Gábor informatikus új kitöltéseket továbbít, igyekszem a táblázatot minél hamarabb frissíteni
annak érdekében, hogy minden hallgató összes vizsgája meg legyen hirdetve minél hamarabb.
Természetes én is részt fogok venni az intézetek és oktatók felkeresésében, ahol ez szükséges.
Egyebek:
A beszámolási időszakban egy fogadóórám maradt el a HÖOK Vezetőképző miatt. Ezt leszámítva a fogadóóráimat megtartottam, az e-mailezést karbantartottam, a beérkező kérdéseket
megválaszoltam, a problémákkal foglalkoztam. Delegálásaimnak eleget tettem. A szakterületi
koordinátorokkal a felmerülő problémákról egyeztettem.
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Kérdés vagy megjegyzés esetén fordulj hozzám
bizalommal.
Hajdúdorog, 2021. december 04.
Sarus Balázs
ELTE TTK HÖK
Tanulmányi referens
tanulmanyi@ttkhok.elte.hu
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