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Dénes Dorottya  



 

Bemutatkozás  

Dénes Dorottya vagyok, elsőéves Geológus MSc hallgató a TTK-n. 1998-ban születtem Budapesten, 

egy ideig Veszprémben laktam, miután visszaköltöztem Budapestre az I. kerületi Szilágyi Erzsébet 

Gimnáziumban érettségiztem. 2017-ben kezdtem a Földtudomány alapszakot az ELTE-n, amit most 
tavasszal sikeresen be is fejeztem. Eddigi tanulmányi eredményeim kiválóan alakultak, és részt 

vettem közösségi programok, pl. terepgyakorlatok szervezésében, illetve képviseltem a szakomat az 

Educatio kiállításon és a kari Nyílt napon is többször. Mesterképzésem alatt szeretnék majd részt 

venni külföldi részképzésben. 

Az elmúlt két évben Külügyi referensként vettem részt az egyetemi közéletben, és mivel befejeztem 

az alapszakot, szeretném újra beadni pályázatomat a tisztégre. Jó nyelvi készségekkel rendelkezem – 

szóban és írásban is – angol és olasz nyelvből. Könnyen teremtek kapcsolatot, jó kommunikációs és 
szervezőkészségem van. Sokat utazom külföldre – rokonságom miatt is – nyitott vagyok más kultúrák 

megismerésére.  

 

Motiváció  

Amikor először pályáztam a tisztségre, már akkor is úgy éreztem, hogy közel állt hozzám az ezzel 

járó feladatkör, azóta pedig még inkább megszerettem a hozzá kapcsolódó teendőket. Szeretném 
folytatni a HÖK-ben eddig végzett munkámat, amiben ennyi idő után egyre inkább látom a fejlődési 

lehetőségeket. Úgy gondolom, tanulmányaim mellett továbbra is teljességgel el tudom látni a 

feladataimat. 

 

Tapasztalatok  

Amióta tisztségben vagyok véleményem szerint sikerrel végeztem a külügyi referensi feladataimat, 
részt vettem a HÖK Küldöttgyűlésein, és az EHKB üléseken és csapatépítéseken. A Külügyi 

Bizottság tartott egy 5-6 alkalmas továbbképzés-sorozatot is Külügyi Akadémia néven, ami változatos 

témákat (pl. kommunikáció, ESN és SH mentorhálózat) érintett, ez egész a Tempus közalapítvánnyal, 
a Nemzetközi Irodával, az ELTE ESN és a Stipendium Hungaricum vezetőivel, illetve az EHÖK 

kommunikációs alelnökével együttműködésben valósult meg. 

Ismerem az ELTE valamennyi külügyi referensét és bizottsági tagját, és az EHÖK külügyi 
alelnökével is jó kapcsolatot ápolok. Mielőtt először pályáztam, visszamenőleg több TTK-s külügyi 

referenssel is beszéltem. Tartom a kapcsolatot a kari Nemzetközi Irodával, azon belül Nagy Évával, a 

Stipendium Hungaricum nemzetközi ügyvezetőjével, és Szedmák Orsolyával, a kari Erasmus+ 

koordinátorral. 

 

Célkitűzések  

Az eddigi tapasztalatok alapján szeretnék egy jól kialakult ritmust követni, illetve megfogalmaztam 

néhány olyan pontot, amiben fejlődni/fejleszteni szeretnék:  

- az ELTE hallgatóinak betekintést adni a külföldi tanulási lehetőségekbe, az ösztöndíjak 

ismertetésével és mind a külföldről érkező, mind az ELTE-s külföldön tanult vagy szakmai 

gyakorlatot végzett hallgatók élménybeszámolóival, ezek megjelentetése a TéTéKás Nyúzban, 

- az ELTE TTK HÖK honlapján a külügyes fül rendszerezése, frissítése, irányítottan a célországok 

szerinti ösztöndíj keresés stb., 

- a külügyes facebook oldal folyamatos frissítése, aktuális hírek, események, programok közzététele 

és szorosabb együttműködés a kommunikációs referenssel, 

- az Erasmus+ és a többi külföldi ösztöndíj pályázási időszakában a hallgatók hatékony és gyors 

tájékoztatása a lehető legtöbb felületen, 



 

- a lényegesebb események angol nyelvű megjelenítése, melyek az egyetemünkön tanuló külföldi 

diákokat is érinthetik, 

- már működő hallgatói egyesületek bevonása a külügyi lehetőségek bemutatásába, így külföldi 

hallgatók meghívása pl. a Földrajzos Klub előadásaira, illetve nemzetközi szervezetek ELTE-s 

Student Chapter-einek reklámozása, együttműködés a tudományos referenssel 

- új Erasmus+ partnerkapcsolatok kiépítése a hallgatók érdeklődése alapján, illetve az elkezdett 

kérdőív projekt befejezése 

- javaslattétel a szakos tantervekben mobilitási ablak kialakítására, a külföldi tanulmányok 

szorgalmazására 

- az amerikai diákmunkát szolgáltató cégek fele nyitni (pl. Camp Leaders, CCUSA, Camp America), 

újabbakkal kapcsolatot kiépíteni a Hallgatói Alapítvánnyal együttműködésben, 

- külföldi tanulmányutak, terepgyakorlatok támogatása CEEPUS és szakmai gyakorlat típusú 

Erasmus+ pályázati lehetőségek által, 

- külügyi mentorrendszer létrehozása a Stipendium Hungaricumban és más mobilitásban részt vevő 

hallgatók számára, integrációjuk, alapvető szükségleteik biztosítására, aktív érdekképviseletük 

megvalósítása érdekében, a velük folytatott összehangolt és precíz kommunikáció céljából, 

- a Stipendium Hungaricumban részt vevő és az Erasmus+-os vendéghallgatók bevonása az olyan kari 

programokba, mint a LEN, 5vös5km, az ehhez hasonló események népszerűsítése körükben, 

- szorosabb együttműködés az ESN-nel, a TTK-s főmentorral és a kari Nemzetközi irodával. 

 

Köszönöm, hogy időt fordítottál pályázatom elolvasására!  

Ha kérdésed van, írj a dorottya.denes98@gmail.com címre.  

 

Budapest, 2021.05.31. 

Dénes Dorottya 


