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Időrendi bontás (fontosabb események) 

• 2021.06.06. TTK HÖK Választmányi ülés 

• 2021.08.13. ELTE TTK Gólyatábor 

• 2021.09.06-10.01. Erasmus+ pótpályázati időszak 

• 2021.09.16. ELTE HÖK Külügyi Bizottsági ülés 

• 2021.09.29-10.06. Erasmus+ Start Ösztöndíj kiírás 

• 2021.10.05. ELTE HÖK Külügyi Bizottsági ülés 

• 2021.11.16. ELTE HÖK Külügyi Bizottsági ülés 

• 2022.01.23. Mentorkisokos külügyi szekció 

• 2022.02.07-03.07. Erasmus+ főpályázat 

• 2022.03.02-09. Erasmus+ Start Ösztöndíj kiírás 

• 2022.03.14. Mentorképzés külügyi előadás 

• 2022.04.18-22. Science Honours Academy: Utrechti Egyetem látogatása 

• 2022.04.26. ELTE HÖK Külügyi Bizottsági ülés 

• 2022.05.01-04. CONGO: Amsterdami Egyetem látogatása 
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Összefoglaló az elmúlt évről 

Az elmúlt évben a koronavírus miatt erősen megcsappant a külföldi lehetőségek iránt 

érdeklődők száma. Az Erasmus+ pályázások rendben mentek, most történik a nyertes hallgatók 

kiértesítése májusban. A hallgatói megkeresésekre legjobb tudásom szerint válaszoltam és 

rendszeresen részt vettem a Külügyi Bizottság ülésein. Április-májusban két holland hallgatói 

csoport is meglátogatta a kart, ami remélhetőleg jó kapcsolat kialakítására ad lehetőséget. 

A tavasz folyamán megkeresett Novák Zsófia, hogy érdekelné a tisztség és szeretne rá pályázni, 

ezért több alkalommal beszélgettünk, elmondtam neki milyen jellegű a munka. 

 

Április-május 

A karra látogatott az Utrechti Egyetem egy hallgatói csoportja (Science Honours Academy, 55 

fővel) április 18-22 között. Az egyeztetést, programszervezést végül én vettem át, 

vendégelőadásokat hallgattak a földrajz-földtudományt leszámítva minden szakról, és 

meglátogatták a Kémia Intézet néhány laborját. Pubquizt és városnézést is szerveztem nekik, 

amiken önkéntesen ELTE-s hallgatók is részt vettek. 

Április 26-án Novák Zsófiával részt vettünk az ELTE HÖK Külügyi Bizottság ülésén, illetve 

Ádám Rozáliát is meghívtam, mint külügyi mentorkoordinátort. 

Az Amsterdami Egyetemről május 1-4 között látogatta meg a kart a CONGO csapata (biológia 

és orvostani hallgatói egyesület, 28 fő). Körbevezettem őket, majd a Biológia Intézet egyik 

laborgyakorlatán vettek részt és a KOKI-ban hallgattak meg előadást. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármilyen kérdésed van, nyugodtan keress az 

alábbi elérhetőségeken. 
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