
ELTE TTK HÖK
Tanulmányi referens

Küldöttgy¶lési beszámoló
Id®szak: 2022.10.11. - 2022.11.08.

Id®rendi bontás:

� 2022.10.18. 18:00 - Rendkívüli Küldöttgy¶lés

� 2022.10.25. 09:00 - Kari Tanács levélszavazás

� 2022.10.26. 18:00 - EHÖK Küldöttgy¶lés

� 2022.11.02. 14:00 - Kari Tanács ülés

Kari Tanács:

A tanév rendje átszervezésének rendkívüli sürg®ssége miatt kari tanácsi levélszavazás lett elren-
delve a 2022/23 tanév ®szi félév vizsgaid®szakának meghosszabbítása tárgyában, annak érdekében,
hogy a kar el®segítse és véleményt nyilvánítson az ugyanezen tárgyú szenátusi levélszavazás kapc-
sán. A kérdésben természetesen éltem a szavazati jogommal, levélszavazatomat leadtam.

A 2022.11.02-i Kari Tanács ülésen sajnálatos módon nem tudtam részt venni. Alapvet®en a hét
els® három napján dolgozom, és az említett ülés is egy ilyen napra eset. Általában el tudok jönni,
hogy elérjem az ülést, azonban sajnos ez most nem volt megoldható.

EHÖK Küldöttgy¶lés:

A legutóbbi EHÖK Küldöttgy¶lésen részt vettem, immáron mint szavazati joggal rendelkez® ren-
des tag. Az ülésen a beszámolókon kívül a f® téma az EHÖK tisztségvisel®k közéleti ösztöndíjának
emelése volt. Ennek kapcsán az ülésen véleményemet kifejtettem, és annak megfelel®en szavaz-
tam.

Tanulmányi ügyek:

Tanulmányi ügyek terén az utóbbi id®szak csendes volt, néhány új ügyet leszámítva olyan ügyekkel
foglalkoztam, amelyek régóta húzódnak. Ezek közül sajnos még mindig nem sikerült mindet
lezárnom, de remélhet®leg ez a Küldöttgy¶lés üléséig meg fog történni. A beszámolóm kiegészítésében
tájékoztatni fogom a tisztelt Küldöttgy¶lést a fejleményekr®l.

Oktatási ügyek:

A legutóbbi rendkívüli küldöttgy¶lésen sajnos nem tudtam jelen lenni, ennek oka szintén az
volt, hogy dolgoztam. Azonban a Teljesítmény Értékelési Rendszer (TÉR) módosítás kapcsán
Mig András elnök úrnak és néhány embernek kifejtettem a véleményemet, így járulva hozzá a
módosítás a hallgatók érdekeit a lehet® legjobban képviselje.
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Egyebek:

A beszámolási id®szakban fogadóórát sajnos munka miatt nem tudtam tartani. Err®l beszéltem
Mig András elnök úrral, aki biztosított, hogy amíg a hallgatók elérnek addig ez nem jelent prob-
lémát. Így az elérhet®ségeim frissítésre fognak kerülni a honlapon, hogy a hallgatók telefonon is
el tudjanak érni. Valamint meg fogom kérni irodavezet® urat, hogy a telefonszámom az ajtón is
legyen feltüntetve a nevem mellett.

A delegálásaimnak igyekeztem eleget tenni, sajnos ez nem minden alkalommal volt lehetséges, de
ezekben az esetekben mindig egyeztettem a többi delegálttal, az éppen aktuális napirendi pon-
tokról és az azokkal kapcsolatos véleményemr®l.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Kérdés vagy megjegyzés esetén kérlek fordulj hoz-
zám bizalommal.

Budapest, 2022. november 05.
Sarus Balázs

ELTE TTK HÖK
Tanulmányi referens

tanulmanyi@ttkhok.elte.hu
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