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Pályázat Külügyi referens tisztségre 
Bemutatkozás 

Dénes Dorottya vagyok, másodéves Földtudomány szakos (geológia specializációs) BSc 

hallgató a TTK-n. 1998-ban születtem Budapesten, 8 éves koromtól Veszprémben 

laktam, a Padányi Katolikus Iskolába jártam, miután visszaköltöztem Budapestre az I. 

kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban érettségiztem. 2017-ben nyertem felvételt az 

ELTE-re. Tanulmányaimat jelenleg képzési időn belül be tudom fejezni, az 

évfolyamomon kiemelkedő tanulmányi átlaggal végzem. Második félévemtől kezdve 

tagja vagyok az MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoportnak. 

Jó nyelvi készségekkel rendelkezem verbálisan és írásban is angol és olasz nyelvből. 

Könnyen teremtek kapcsolatot ismeretlen emberekkel is, jó szervezőkészségem van. 

Sokat utazom külföldre – rokonságom okán is – nyitott vagyok a határon túli kultúrák 

megismerésére. 

 

Motiváció 

Egyetemi képzésem felén túlhaladva, szaktársaimhoz hasonlóan magam is 

szeretnék aktívabban részt venni az egyetemi közélet mindennapi alakulásában. 

Figyelembe véve külföldre kalandozó kedvemet, valamint nemzetközileg színes családi 

hátteremet, a külügyekkel való foglalatoskodás vált számomra a legszimpatikusabb 

feladattá a Hallgatói Önkormányzat tevékenységi köréből. Így mikor Julcsi – a pozíció 

jelenlegi betöltője – utódjának kért, nagyon szívesen fogadtam és úgy gondolom, 

teljességgel el tudom majd látni a feladatkört. Tekintve, hogy magam is tervezek az 

egyetemi tanulmányaim alatt Erasmus+ részképzés keretében külföldi egyetem(ek)en 

tanulni – fejleszteni a nyelvtudásom és új emberekkel megismerkedni, a pályázat 

leadását több tényező is elősegítette. 

 

Tapasztalatok 

Részt vettem a márciusi EHKB ülésen, megismerkedtem az ELTE valamennyi külügyi 

alelnökével és referensével, valamint visszamenőleg több TTK-s külügyi referenssel – 

Mekker Juliannával és Biró Mátéval – is elbeszélgettem a témáról. 

Beszéltem lentebb a célkitűzések között leírt témák kapcsán Józsa Kornéllal – a 

Hallgatói alapítvány elnökével –, Nagy Évával – a Stipendium Hungaricummal 

foglalkozó nemzetközi ügyvezetővel –, továbbá konzultálni kívánok Szedmák Orsolyával 

– az Erasmus+ koordinátorával – és Tóth Bálinttal – a TTK-s Nyúz főszerkesztőjével. 

 

 



Célkitűzések 

A jelenlegi helyzet alapján jövőbeli terveim a következők: 

- Az ELTE hallgatóinak betekintést adni a külföldi tanulás kínálta lehetőségekbe, 

az ösztöndíjak ismertetésével és mind a külföldről érkező, mind az ELTE-s 

külföldön tanult hallgatók élménybeszámolóival 

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

a célországok szerinti ösztöndíj keresése, stb. 

- A külügyes facebook oldal folyamatos frissítése, aktuális hírek, események, 

programok közzététele 

- Az Erasmus+, Campus Mundi 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, hogy saját 

kultúrájukat bemutassák 

- Egyéb a külföldi hallgatók bevonásával történő esemény, így angol nyelvű 

filmnézések, esetleges kultúrákat bemutató tematikus programok az ELTE ESN 

külügyi mentoraival szoros együttműködésben 

- A TTK-s Nyúzban szövegileg és képileg is színes fényképes élménybeszámolók 

megjelentetése a külföldön tanult vagy szakmai gyakorlaton részt vett 

hallgatóktól, illetve az ide érkező vendéghallgatóktól is 

- Tervezek új felmérést készíteni a TTK-s hallgatók érdeklődéséről, hogy milyen 

célországokban szeretnének tanulni, és ezek alapján a társintézmények listájának 

bővítését, az adott szakterületeken új kapcsolatok kiépítését 

- Az előd által elkezdett amerikai diákmunkát szolgáltató cégek fele nyitni (pl. 

Camp Leaders, CCUSA, Camp America), újabbakkal kapcsolatot kiépíteni a 

Hallgatói Alapítvánnyal együttműködésben 

- Külföldi tanulmányutak, terepgyakorlatok támogatása CEEPUS, szakmai 

gyakorlat típusú Erasmus+ és Campus Mundi pályázási lehetőségek által 

- A Stipendium Hungaricumban részt vevő diákok mentorálása, integrációja, 

alapvető szükségleteik biztosítása, aktív érdekképviseletük megvalósítása, a 

velük folytatott összehangolt és precíz kommunikáció, hogy tisztában legyenek 

lehetőségeikkel az új egyetemükön (a hallgatók gyakran általunk kevéssé ismert 

közel-és távol-keleti országokból érkeznek, az ESN ELTE vállalta a 

mentorálásukat, de ez nagyban eltér a korábban végzett munkájuktól) 



- A Stipendium Hungaricumban részt vevő és az Erasmus+-os vendéghallgatóknak 

közös programok szervezése (az integrációs különbségek figyelembe vételével), a 

LEN, 5vös5km és ehhez hasonló események népszerűsítése körükben 

- Szorosabb együttműködés az ESN-nel 

- Az ELTE TTK-s külügyi mentorok létszámának és képzettségi szintjének emelése, 

mentorfelvételi tartásával, valamint a külügyi mentor státusz népszerűsítésével 

az ESN ELTE-vel együttműködésben 

 

Köszönöm időt fordítottál, hogy pályázatom elolvasására! 

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

Budapest, 2019. 05. 10. 

Dénes Dorottya 


