
Pályázat 

Tanulmányi referensi tisztségre 

Bemutatkozás 

Darányi Éva Ágnes vagyok, harmadéves osztatlan tanárszakos hallgató vagyok biológia kémia 

szakpárral. A tavalyi évben kezdtem el komolyabban tevékenykedni az ELTE TTK Hallgatói 

Önkormányzatában. Először a mentorként vettem részt a HÖK munkájában ahol beleláthattam 

az egyetem működésébe, majd decemberben a Küldöttgyűlés Tanulmányi referensnek 

választott. 

Motiváció - Tapasztalatok 

Mindig is szerettem volna az HÖK tagja lenni, mert alapvetően hiszek benne, hogy nekünk, 

hallgatóknak van beleszólásunk az egyetem működésébe, ezért pályáztam az előző ciklusban is 

egy olyan pozícióra, amivel képviselni tudom a hallgatói érdekeket és értékeket. Szeretnék 

továbbra is részt venni ebben aktív cselekvőként. A Hallgatói Önkormányzat tagjaként az előző 

félévben folyamatosan azért dolgoztam, hogy a hallgatókat hátrányosan érintő 

szabálytalanságokat, tévedéseket minél gyorsabban rendezzük. Nagyon sok tapasztalatot 

szereztem, és sok kapcsolatot építettem ez alatt a félév alatt, amelyek a továbbiakban is a 

segítségemre lehetnek. 

Tervek 

A 2019/20-as félévben szeretném folytatni az eddig megkezdett munkát, szeretnék minél 

hatékonyabb lenni a hallgatói ügyek intézésében. Terveim között van még továbbá a HKR 

egyes pontjainak bővítése, változtatása. Az előző félév során gyakran kellett segítséget kérnem 

az egyes pontok értelmezésében, ez ellen szeretnék tenni olyan módon, hogy változtatásokkal, 

hiányosságok pótlásával könnyebben értelmezhetőbbé, sokkal egyértelműbbé tegyük a HKR.-
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A tavaszi félév során részt vettem a Mentorképzésben, ami nagy munka és élmény is volt 

számomra. Terveim szerint ebben is szeretnék továbbra is segédkezni. A személyes 

véleményem az, hogy a munkám ezen a téren kifogásolható volt, de mindenképpen tanultam a 

hibáimból és úgy érzem, hogy a tavalyihoz képest egy sokkal gyakorlatiasabb képzést szeretnék 

megvalósítani. 

Záró gondolatok 

Úgy gondolom, hogy az elmúlt félévben sikeresen túljutottam a kezdeti nehézségeken és 

töretlen lelkesedéssel és eredményesen végeztem a munkámat. Az eddigi teljesítményem 

alapján továbbra is alkalmasnak gondolom magamat erre a pozícióra, hiszen a eddig minden 

elém állított akadályt sikerrel vettem.  Hiszem, hogy képes leszek a következő félévekben is a 

megújult küldöttgyűléssel és a tisztségviselőkkel szoros együttműködésben végezni a 

feladataimat. 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

Darányi Éva Ágnes 

ourlifeourlifem@gmail.com 
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