
Pályázat 
Tanulmányi ügyekért felelős referensi tisztségére 

Bemutatkozás 

Darányi Éva Ágnes vagyok, másodéves biológia-kémia tanár szakos hallgató. Elsőéves korom 

óta szerettem volna a HÖK aktív tagja lenni, amire lehetőségem is nyílt ebben az évben 

mentorként. A mentorrendszer tagjaként először vehettem részt a HÖK munkájában, ami egy 

pozitív élmény volt a számomra. Ez alatt sok tapasztalatot gyűjtöttem az egyetemi ügyintézéssel 

kapcsolatban, aminek szerves részét képezte a mentoráltjaim érdekeinek minél eredményesebb 

képviselete, továbbá ebben az évben részt vettem a szociális alapú ösztöndíjkérelmek 

elbírálásában is. 

Hallgatói Vélemények 

A tanulmányi ügyekért felelős referensi tisztség fontos feladata a személyes kommunikáció, 

ennek érdekében lehetőséget szeretnék kínálni a fogadóórákon kívüli személyes megbeszélésre 

is, előzetes egyeztetés alapján, amennyiben az illetőnek nem lenne alkalmas időpontban a 

fogadóóra. Természetesen az elektronikus úton történő kommunikáció lehetősége is nyitva áll 

majd mindenki előtt. 

Kapcsolattartás 

Kiemelten fontosnak tartom a Hallgatói Önkormányzaton belüli kommunikáció megteremtését, 

fenntartását, ezért szeretnék minél hatékonyabban együttműködni a többi tisztségviselővel, 

hogy a lehető legjobban képviselhessük a hallgatók érdekeit. Szeretnék továbbá rendszeres 

kommunikációs kapcsolatban lenni a mentorrendszer tagjaival, hiszen ők azok, akik az 

elsődleges információforrást jelentik a gólyák számára, akik a leghamarabb értesülnek az 

esetleges jogsérülésekről. A mentorrendszer tagjaival, mint egy láncrendszerben szeretnék 

együttműködni, az információáramlás meggyorsításának érdekében ezzel is gyorsítva a 

probléma kezelését. 

Érdekképviselet 

A tantervek és a Hallgatói Követelményrendszer folyamatos nyomon követése, és az ezzel 

kapcsolatos észrevételek és javaslattok összegyűjtése kiemelt prioritást élvez. Tanulmányi 

ügyekért felelős referensként igyekszem majd megtenni mindent azért, hogy a Hallgatói 

követelményrendszer a lehelő legtöbb pontja be legyen tartva, beleértve a követelmények 



teljesítéséhez szükséges eszközök biztosítását és a vizsgaidőszak megfelelő lebonyolítását is. 

Továbbá szeretném indítványozni, hogy a vizsgaidőszakban teljesített írásbeli részből (is) álló 

kollokvium eredmények kihirdetését 8 munkanapról 5 munkanapra módosítsuk. 

Karok közötti együttműködés 

Sok szakon szerves részét képezik az oktatásnak és a vizsgáknak a különböző informatikai 

rendszerek. Ezek helytelen, problémás működésének következményeként a hallgatók érdekei 

jelentősen sérülhetnek. Ennek elkerülése miatt szeretnék kapcsolatba lépni az informatikai kar 

hallgatói képviseletével, segítségüket kérni ezen a téren, az oktatás és a vizsgák gördülékeny és 

problémamentes lebonyolításának érdekében. 

Tájékoztatás 

Fontosnak tartom továbbá, hogy egy bizalmi kapcsolatot hozzak létre a hallgatósággal, bátran 

merjenek hozzám fordulni. Szeretném, ha része lenne a köztudatnak a tisztség és az ebben rejlő 

segítő lehetőségek. Ennek érdekében szeretnék havi rendszerességgel, az aktuális témákról, 

gyakran felmerülő kérdésekről rövid beszámolót leközölni a kari lapban. 

Záró gondolatok 

Kapcsolattartási és problémamegoldó szerepkörre alkalmasnak tartom magamat, mert 

mentorként gyűjtöttem kérdéseket, problémákat, amelyekre igyekeztem minél kielégítőbb 

válaszokat és a lehető legjobb megoldásokat megtalálni. Jelentkezésem egyik fő oka az, hogy 

ez a munka olyan keretek közé kerülhessen ahol tényleges eredményeket, érdemi változásokat 

érhetek el hallgatótársaim egyetemi életében.  

Sajnos a küldöttgyűlésen nem tudok részt venni terepgyakorlat miatt, ezért szeretném kérni, 

hogy ha bármilyen kérdés merülne fel bennetek a pályázattal kapcsolatban, akkor írjátok meg 

emailben.  

Elérhetőségeim: 

E-mail: ourlifeourlifem@gmail.com 

Tel.: 70/6024285 
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