
ELTE TTK HÖK
Tanulmányi referens

Küldöttgy¶lési beszámoló
Id®szak: 2021.02.15. - 2022.04.05.

Id®rendi bontás:

� 2022.02.15.: Rendes Küldöttgy¶lés

� 2022.02.17.: Tanulmányi és Oktatási Bizottsági ülés

� 2022.02.18.: Egyeztetés Bérczes Luca EHÖK Tanulmányi alelnökkel

� 2022.02.25. - 2022.02.27.: HÖOK Közgy¶lés; Miskolc

� 2022.03.01.: Tanulmányi mentorképzés 1. alkalom

� 2022.03.03.: Tanulmányi mentorképzés 2. alkalom

� 2022.03.10.: Kreditátviteli Bizottsági ülés

� 2022.03.22.: Mentorteszt javítás

� 2022.03.30.: Egyeztetés a Biológiai Intézet Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Bio-
lógiai Tanszékén

� 2022.03.31. - 2022.04.03.: HÖOK Tavaszi Vezet®képz®; Siófok

� 2022.04.01.: Tanulmányi és Oktatási Bizottsági ülés

Beszámoló:

Tanulmányi és Oktatási Bizottság:

A Tanulmányi és Oktatási Bizottság ülésén egészen sok párhuzamosan futó folyamat volt, ame-
lyek egy része még mindig zajlik.

A bizottság megtárgyalta és elfogadta az el®terjesztett önköltség csökkentési tervezetet. Az
önköltség csökkentéssel kapcsolatosan megtárgyalásra kerültek olyan kritikus pontjai a folyamat-
nak, amelyet a bizottság tagjai felvettetek.

A bizottság megtárgyalta és elfogadta a Kar Kiváló Hallgatója kitüntetéshez kapcsolódó in-
tézeti kvótákat és azt a bizottság vezetése az intézetek felé továbbította. A második ülésen a
bizottság megtárgyalta és elfogadta az intézetek által benyújtott jelöléseket. Ezek a Kari Tanács
elé fognak felterjesztésre kerülni.

A bizottság továbbá el®zetesen tárgyalta a Nemzeti Fels®oktatási Ösztöndíj kiírását és annak
tavalyihoz képesti esetleges módosítását, valamint a Kar Kiváló Hallgatója kitüntetés esetén al-
kalmazott intézeti kvótákhoz hasonló kvóta bevezetését.

A bizottság következ® ülése el®re láthatólag a Nemzeti Fels®oktatási Ösztöndíj kiírása el®tt
lesz esedékes, amelynek valószín¶leg az ösztöndíj pályázat kiírása lesz a f® témája.
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EHÖK Tanulmányi Bizottság:

Az EHÖK Tanulmányi Bizottsága a jelen beszámolási id®szakban nem ülésezett, azonban Bérczes
Luca Tanulmányi alelnökkel egyeztettem. Ennek az egyeztetésnek a f® témája a jelenléti oktatásra
való visszatérés volt, valamint azok a problémák amelyek ennek kapcsán el®jöhetnek. Szerencsére
a szakterületi koordinátorok tájékoztatása alapján a jelenléti oktatásra való visszaállás minimális
problémákkal zajlott le. Valamint a visszaállásról a hallgatók is megfelel®en, el®re értesítve lettek
a Müller Viktor Oktatási Dékánhelyettes Úr által kiküldött Neptun üzenetben.

HÖOK Közgy¶lés:

Részt vettem Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) közgy¶lésén, ahol
rengeteg napirendi pont (10+) került tárgyalásra a programvezet®k beszámolóitól kezdve az
EFOTT-on át, egészen az Ukrajnai helyzet tárgyalásáig, illetve meghallgathattuk Kovács Péter a
Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) elnökének prezentációját. Az Ukrajnai helyzethez kapcsolódóan
született egy nyilatkozat, amely a HÖOK felületein megtekinthet®. Érdekes élmény volt és örülök,
hogy én lehettem az egyik aki képviselhette az ELTE TTK-t az eseményen.

Mentorképzések:

Sikeresen megtartottuk Komáromi István mentorkoordinátorral a két tanulmányi részhez kapcso-
lódó képzési alkalmat. Úgy gondolom mindkét alkalom jól sikerült és ezt a teszteken produkált
eredmények is tükrözik. A képzést követ®en a szakterületi koordinátorokon keresztül érkezett
hozzám néhány kérdés a kisokos tanulmányi részével kapcsolatban, amelyeket megválaszoltam. A
képzés megtartása mellett részt vettem az els® teszt alkalom után a javítási folyamatban is.

Kreditátviteli Bizottság:

A Kreditátviteli Bizottság ülésének f® pontja az volt, hogy megkezdtük az egyeztetéseket a bi-
zottság új ügyrendjével kapcsolatban. Ebben a bizottság nem jutott megállapodásra, f®leg annak
nyomán, hogy sem én sem Jeges Viktor elnök úr nem volt elégedett az elénk tárt javaslattal,
folytatjuk az egyeztetéseket, amelyekre folyamatosan készülök új javaslatokkal és érvekkel.

Ezen kívül Oktatási Dékánhelyettes Úr beszámolt a bizottságnak a szabadon választható tár-
gyakhoz kapcsolódó kreditátvitel összegyetemi szinten készül® szabályozásáról. Valamint szó volt
a tárgyak �exibilisebb befogadásáról és az Erasmus rendszerhez kapcsolódó tantárgy elfogadási
rendszer javításáról.

Tanulmányi problémák:

A beszámolási id®szakban több tanulmányi probléma is felmerült ezek f®leg a kurzusokon való
számonkérésekhez kapcsolódtak, ahol ezt a hallgatók vagy a szakterületi koordinátorok kérték ott
részt vettem a probléma megoldásában. Voltak olyan ügyek is, ahol a hallgatók jelezték felém a
problémát, azonban jelezték azt is hogy lehetséges, hogy a közben járásom nélkül is megoldódik.
Ezeket a jelenleg is fennálló helyzeteket próbálom folyamatosan monitorozni.

Kiemelt eset volt a Biológiai Intézetben az egyik tárgyal kapcsolatban fennálló magas zárthelyi
bukási arányok, ennek kivizsgálását a hallgatók kérték Kása Kata Hanga Biológia- és környezettu-
dományi szakterületi koordinátortól. Ezért közösen felkerestük egy el®re egyeztetett id®pontban
az illetékes tanszéket, ahol a tárgyfelel®sökkel és oktatókkal közösen megvizsgáltuk a magas bukási
arányok okát. Az egyeztetés konklúziója az lett, hogy véleményem szerint nem történt érdeksére-
lem a számonkérés reális és szabályos módon történik.
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HÖOK Vezet®képz®:

A Küldöttgy¶lést megel®z® hétvégén részt vettem a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konfe-
renciájának (HÖOK) tavaszi vezet®képz®jén.

Az ®szi eseményhez hasonlóan az Érdekképviseleti és Min®ségbiztosítási szekcióján vettem
részt, ahol az ®szihez képest nem a különböz® min®ségbiztosításhoz kapcsolódó fogalmak meg-
értésére helyeztük a hangsúlyt. Hanem az ®sszel de�niált fogalmakra építve az ESG irányelvek
és a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) akkreditációs folyamatának megértésére fókuszál-
tunk. Habár az ELTE-n az akkreditációs eljárás jelenleg nem esedékes, azonban mint tanulmányi
referens nagyon hasznosnak találtam hiszen a HÖOK által meghívott olyan szakért®kt®l hall-
gathattam meg az akkreditáció folyamatát és annak fontosságát, akik már részt vettek ilyen
folyamatban.

Ezen kívül a Csehországi hallgatói mozgalom meghívott tagjával való beszélgetés során jobb
rálátást kaptam arra, hogy hogyan m¶ködik a Hallgatói mozgalom és min®ség biztosítás európai
szinten és más országokban.

Egyebek:

Rengeteg projekt és probléma van még amit a ciklus hátralev® részében szeretnék megvalósítani
ezekr®l folyamatosan tájékoztatni fogom a tisztelt küldöttgy¶lést.
A beszámolási id®szakban a levelezést olvastam és karbantartottam, delegálásaimnak eleget tet-
tem, a fogadóóráimat megtartottam.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Kérdés vagy megjegyzés esetén fordulj hozzám
bizalommal.

Siófok, 2022. április 02.
Sarus Balázs

ELTE TTK HÖK
Tanulmányi referens

tanulmanyi@ttkhok.elte.hu
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