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ELNÖKI BESZÁMOLÓ

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2015. október 6., november 3., 17.

Pszichológiai Intézeti Tanács

2016. február 9.
2015. október 6., 13., 20., november 3., 10., Kari Vezetői Értekezlet
december 8.
2016. január 14., 19., 26., február 2., 9.
2015. október 6., 20., december 2.

Kari Tanács

2016. január 26.
2015. október 6.

Találkozó Kiss Edina, EHÖK elnökkel és a
Kortárs Segítőkkel

2015. október 7., 14., 21., november 11., 18., EHÖK Elnökségi ülés
25., december 9., 16.,
2016. január 13., 27., február 3.
2015. október 8., 15., november 12., 19., Elnökségi ülés
december 8.
2016. január 14., 21., 28.
2015. október 9.

HÖK projektnap

2015. október 13.

Találkozó

Nagy

Anett,

az

EHÖK

Tanárképzési referensével
2015. október 13.

Rendkívüli Animátor Fórum

2015.október 14.

ELTEOnline interjú

2015. október 16.

Veterán animátor találkozó

2015. október 16-18.

Bevonó tábor

2015. október 21.,

OHÜB ülés

2016. január 27.
2015. október 22.

EHÖK október 23-i megemlékezés

2015. november 2., 4.

Animátor képzés tartása
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2015. november 6-8.

HÖOK vezetőképző

2015. november 9., december 7.

Kari Tanulmányi Bizottság ülése

2016. január 13., február 8.
2015. november 10.

Megbeszélés a Tanulmányi Bizottsággal

2015. november 13.

Gólyabál

2015. november 17.

Megbeszélés az ELUP képviseleti rendszer
kialakításáról

2015. november 23.

Találkozó Karner Orsolyával, az Életvezetési
Tanácsadó vezetőjével

2015. november 26.

Megbeszélés

Papp

Lajossal,

az

OTF

vezetőjével
2015. november 26.

Megbeszélés

Balázs

Judittal,

Hegedüs

Gabriellával
2015. november 26.

EHÖK Küldöttgyűlés

2015. november 27.

Ablakcsere átadási ünnepség

2015. november 29.

HÖK projektdélután

2015. november 30.

Kari Etikai Bizottság ülése

2015. december 3.

Kari Mikulás est

2015. december 14-15.

Kari stratégiaalkotó workshop

2015. december 17.

Kari karácsony

2016. január 15.

Találkozó

Szabó

István

Attila,

IK-s

adminisztrátorral
2016. január 18.

Megbeszélés az Educatioval és a kari nyílt
nappal kapcsolatban

2016. január 23.

Educatio

2016. január 25.

Találkozó Kende Annával

2016. január 26.

Találkozó Kiss Edinával, Karner Orsolyával,
a Kortárs Segítőkkel és Palkovits Nórával, a
HÖOK elnöki megbízottjával

2016. január 29.

PPK nyílt nap
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2016. február 5-6.

HÖK-ös hétvége

2016. február 8.

Szenátusi ülés

2016. február 8.

Találkozó Csermák Attilával és Hörömpöli
Ádámmal, az ISSZK tagjaival

2016. február 10.

Találkozó
Zoltánnal,

Dr.
a

Pozsár-Szentmiklósy

Hallgatói

ügyek

rektori

biztosával

Részletes beszámoló
Személyi ügyek
A legutóbbi Küldöttgyűlés óta több személyi változás is történt az Önkormányzatban.
Zágonyi Beáta helyét Oláh Zsolt vette át a Tanárképzési referens tisztségben. Miklós Zsófia
után Éliás Ivett látja el a Delegált koordinátor teendőit. A Rendezvényszervező Bizottságot
elnökként Lanku Máté vezeti.
ELUP képviseleti rendszer
A tavalyi tanév végén kezdődött meg egy párbeszéd a kari vezetés, az idegen nyelvű
képzésben résztvevő hallgatók és a HÖK között. A találkozók elsődleges célja volt, hogy
megoldást találjunk a felek közötti hatékonyabb és eredményesebb kommunikációra, illetve
problémamegoldásra. A hosszú folyamat eredményeként közösen lefektettük az angol nyelvű
képzésben részt vevő hallgatók évfolyamképviseleti rendszer alapelveit. Így az ősz folyamán
lezajlott a képviselő választás, amely eredményes volt. Terveink szerint a Neptun Uni-poll
felületén zajlott volna maga a szavazás, hasonlóan a magyar választásokhoz, ám sajnos ez az
elképzelésünk technikai problémák miatt nem valósulhatott meg. A képviselő rendszer
azonban működik, ellátja feladatát, megkönnyíti a külföldi hallgatókkal való kapcsolattartást
és ügyeik kezelését. Emellett a rendszer még friss, így még vannak átgondolandó, fejlesztendő
részei, azonban az biztosan látszik, hogy nagy előrelépést jelent a rendszerben.
Egyetemi változások
Az Egyetem, a Kar életében két jelentősebb szervezeti átalakítás történt.
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2016. január 1-jén megszűnt a Pedagogikum Központ, amely 2007-ben a három Kar
közös szakmai érdeklőséből kiindulóan alapult meg, mellette összefogva az érintettek
gazdasági, tanulmányi, üzemeltetési feladatait. A megszűnés következtében a Karon önálló
Tanulmányi Hivatal, illetve önálló Gazdasági Hivatal alakult.
A másik változás az összes magyarországi felsőoktatási intézményt érinti. Az újév
kezdetén megalakult az Egyetem Konzisztóriuma. A bizottság tagjai a Rektor és a Kancellár
mellett három további fő, akik személyére az EHÖK elnökség támogatásával az EHÖK elnök
is javaslatot tett. A három, miniszter által kinevezett személy az Egyetemen: Bogsch Erik,
Mészáros Csaba és Szapáry György. A bizottság elsődleges célja az intézményi stratégiai
döntések megalapozása és a gazdálkodási tevékenység szakmai támogatása, ellenőrzése.

OMHV
A nyári EHÖK vezetőképzőben az elnökségi szekción vendégünk volt Rektor Úr és
Kancellár Úr. A velük való beszélgetés során kiemelt témaként szerepelt az OMHV kérdése.
A jelenlévők mindannyian egyetértettek, hogy fontos minél hamarabb újragondolni a kérdőív
szerkezetét, módszertanát, az eredmények felhasználásának módját. Szó esett róla, hogy a
2015-ös őszi félévben aktív munka kezdődik majd az újítás érdekében.
Kari szinten ezzel a lendülettel láttunk neki a kérdőív kérdéseinek átdolgozásának.
Demetrovics Zsolt Dékán Úrral és Szivák Judit Oktatási Dékánhelyettessel több alkalommal
egyeztettünk a tervezettel kapcsolatban. Így készült el egy, a jelenleginél jóval rövidebb
kérdéssor, amit szerettünk volna mindannyian már a 2015/2016-os tanév őszi félévében
felhasználni. Azonban a folyamat végén derült fény egy egyetemi szabályzatra, amely szerint
a kérdéseket kizárólag egyetemi szinten lehet módosítani, kari szinten csak az alapkérdéseken
túl lehet további kérdéseket felvinni a rendszerbe. Így sajnos az őszi félévben nem kerülhetett
sor az új kérdések kari szintű elfogadására. Ezzel párhuzamosan egyetemi szinten is külön
bizottság alakult, amely az OMHV megújításával foglalkozik. Az ügyben folyamatosan
tartjuk a kapcsolatot a kari szereplőkkel, remélhetőleg hamarosan történik előrelépés az
ügyben.
Intézményfejlesztési Terv

6

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Hallgatói Önkormányzat
1075 Budapest
Kazinczy utca 23- 27.
Tel., Fax.: 061/461-4500/3470
Jelenleg is zajlik az Egyetem 2018-ig tartó Intézményfejlesztési Tervének elkészítése.
Az ELTE ebben a dokumentumban foglalja össze az elkövetkezendő évekre kitűzött átfogó és
szakterületi céljait, terveit. Az anyag véleményezésében a HÖK aktív szerepet vállal.
Kari startégiaalkotó workshop
Az Egyetemvezetés széleskörű párbeszédet indított az Egyetem és a Karok vezetői
között, melynek célja egy egységes, egyetemi szintű jövőkép, küldetés és stratégia
megalkotása. A folyamat első két lépcsőjén a szűkebb, majd a bővített egyetemvezetés volt
jelen. A jelenlegi ponton mind a nyolc kar vezetése elvonul két napra, ahol a leírt témákat
részletesen átbeszélik, a kari és az egyetemi elképzeléseket összefűzik. E folyamatban vettem
részt én is a december közepén megrendezett alkalom során.
Képzési és kimeneti követelmények módosítása
Jelenleg is zajlik a Magyarországos indított szakok Képzési és kimeneti
követelményeinek módosítása. Az országos szintű folyamatba igen sok szereplőt bevonnak,
így a HÖK is foglalkozik a témával. Azonban sajnos több helyen párhuzamosságok
fedezhetőek fel, a sok-sok érintettel való közös munka során többször előfordul, hogy míg az
egyik társaság véleményez egy anyagot, addig mellette egy másik társaság már ugyanazt
átírja. A hamarosan véglegesülő dokumentumok tartalmazzák az egyes szakokhoz kötődő,
intézményeken átívelő információkat, követelményeket, oktatott tárgyak nagyobb csoportjait.
Műhelymunkákkal kapcsolatos hallgatói felmérés
Az őszi félév során a Pszichológiai Intézeti Tanácson felmerült, hogy a növekvő
pszichológia alapképzéses hallgatói létszám igen nagy túlterheltséget okoz az oktatók
körében, aránytalan az eloszlás az egyes területek között. Így kezdett el gondolkodni a
bizottság

a

műhelymunkák

rendszerének

megújításán.

A

hallgatói

tapasztalatok

becsatornázásának érdekében készítettünk egy felmérést a témával kapcsolatban. Közel száz
hallgatói írta le a véleményét, észrevételeit. Az eredményeket megosztottuk az Intézeti Tanács
tagjaival, azokat figyelembe veszik a módosításkor. Az új rendszert a 2017-ben kezdő
hallgatóknál vezetik be, melynek részleteit addig még alaposabban tárgyaljuk.
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Educatio, PPK Nyílt nap
2016. január végén került megrendezésre az Educatio kiállítás, illetve a kari nyílt nap.
A Hallgatói Önkormányzat mindkét esemény előkészületeiben és lebonyolításában egyaránt
szorosan

együttműködött

a

kari

munkatársakkal,

nagyban

hozzájárult

a

sikeres

rendezvényekhez. Mindkét alkalommal nagyszámú érdeklődőt tájékoztattak a hallgatói
segítők.
Rendezvények, események
Az őszi félév során megrendezésre került a kari gólyabál, amelyet hagyományaink
szerint a BME VIK-kel közösen szerveztünk meg.
Emellett több hallgatói program is útjára indult hagyományteremtő szándékkal, mint a
Sportos (t)estek és a Slam poetry est. A Karral közösen szerveztük meg a Kari Mikulás estet,
ahol az oktatók és dolgozók gyermekei számára készültünk programokkal, további a Kari
Karácsony megszervezésében és lebonyolításában is részt vettünk.
Animátori kör: Képzők képzése és Veterán animátor találkozó
Az animátorképzéssel kapcsolatos újításként az őszi félévtől kezdődően a képzést tartó
hallgatók számára gyakorlott trénerek, volt PPK-s hallgatók tartottak felkészítést a
csoportvezetői, képzői szereppel kapcsolatban. A visszajelzések szerint hasznos volt az
alkalom, a képzést a tavaszi félév kezdete előtt megismétlik a tavasszal képzést tartók
számára.
Ősszel Veterán animátor találkozót szerveztünk. A végzett hallgatók közül sokan
szívesen megosztanák tudásukat, tapasztalatukat a jelenlegi PPK-sokkal. A felhalmozódott
tudás és tapasztalat hatékony megosztására szeretnénk kidolgozni egy rendszert, ami
mindenki számára kedvező.
HÖK projekt napok
Az elmúlt időszakban több alkalommal tartottunk csapatépítő, továbbképző alkalmakat
az Önkormányzat tagjai számára. Ezeken az alkalmakon megterveztük az előttünk álló
időszakot, visszatekintettünk, hogy mennyire valósultak meg előzetes terveink, illetve a
működésünkkel kapcsolatos kérdéseket beszéltük át részletesen.
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Kari, egyetemi bizottságok, testületek
Az elmúlt időszakban részt vettem a Kari Vezetői Értekezlet, a kari Tanulmányi
Bizottság, a Kari Tanács, a Kari Etikai Bizottság, az OHÜB, a Szenátus, az EHÖK Elnökség
ülésein, továbbá megtartottam a kari elnökségi üléseket. Ezen alkalmakkor elsődleges
szempont volt a kari és az egyetemi hallgatók érdekének képviselete.

Sztilkovics Zorka
elnök
ELTE PPK HÖK

ALELNÖKI BESZÁMOLÓ

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2015. október 6.

Intézeti Tanács

2015. október 13.

Rendkívüli Animátor Fórum

2015. október 16.

Veterán Animátor Találkozó

2015. október 17-18.

Bevonó tábor

2015. október 20.

Kari Tanács

2015. november 3.

Intézeti Tanács

2015. november 3-4.

Animátor képzés

2015. november 17.

Vezetői Értekezlet

2015. november 20., 27.

Friss képviselők bevonása

2015. november 29.

HÖK-ös projektdélután

2015. november 30.

Sportos (t)estek: Lénárt Ágota előadása

2015. december 2.

Intézeti Tanács

2015. december 2.

Kari Tanács

2015. december 8.

Elnökségi összetartás

2015. december 14-15.

ELTE PPK Szervezetfejlesztési workshop

2015. december 17.

Kari Karácsony, HÖK-ös karácsony
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2016. január 26.

Kari Tanács

2016. január 28.

Elnökségi összetartás

2016. január

HÖK-ös projektnapok szervezése

2016. február 1., 3., 4.

Egyeztetés a hétvégi projektnapokról

2016. február 5-6.

HÖK-ös projektnapok

Részletes beszámoló
Az utolsó küldöttgyűlés óta részt vettem három Kari Tanácson és három Intézeti
Tanácson, melyeken könyvtári és felvételi szabályzatot módosítottunk, áttekintettük a
pszichológia szak követelményeit a műhelymunkákról és a szakdolgozatról, valamint
személyi ügyekben döntöttünk.
Októberben az animátorképzés átdolgozását segítettem: az Animátor fórumon és más
egyeztetéseken (elnökségi, megbeszélések), valamint részt vettem a II. Veterán Animátor
Találkozón, és a Bevonó táborban. Novemberben animátorképzést tartottunk Csillik
Orsolyával, Lázi Laura Lizával és Sztilkovics Zorkával, ahol a képződők bepillantást
nyerhettek a HÖK felépítésébe, működésébe.
Hozzájárultam a Sportos (t)estek előadássorozat lebonyolításához: dr. Lénárt Ágota
sportpszichológust hívtam el a november végi alkalomra, valamint konferáltam és
segédkeztem az esemény lebonyolításánál.
Két alkalommal tartottam megbeszélést az új hallgatói képviselőkkel, ahol áttekintettük
a szervezet működését, tisztáztuk a felmerülő kérdéseket, és új megoldási utakat próbáltunk
nyitni az eddigi kevésbé sikeres módszerekre.
Decemberben részt vettem Sztilkovics Zorkával az Inárcson megrendezésre került
Szervezetfejlesztő műhelymunkán. A műhelymunka egy nagyobb lélegzetvételű, az ELTE
egészét érintő sorozathoz kapcsolódik. A két napos programon a PPK vezetőivel áttekintettük
a Kar értékeit, lehetőségeit, erősségeit, újragondoltuk a kari küldetésnyilatkozatot, stratégiát,
projekteket és cselekvési terveket dolgoztunk ki a megvalósításhoz.
A szervezetfejlesztési projektek tervezését és koordinálását is folytattam: több
alkalommal tartottunk HÖK-ös projektdélutánt, csapatépítő programokat szerveztünk,
valamint február első hetében HÖK-ös projektnapokat tartottunk.
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Az elnökségi csapatépítések alkalmával olyan témákkal foglalkoztunk, amelyek
túlmutatnak a mindennapi munkavégzés keretein. Az egyik ilyen alkalommal azt tekintettük
át, hogy a választásokig hátralévő időszakban milyen területekre fókuszálunk, milyen terveket
szeretnénk még megvalósítani.
A projektnapok célja a hallgatói képviselői vezetői kompetenciáinak fejlesztése volt,
valamint csapatépítés és a következő időszak áttekintése, megtervezése. A projektdélutánokat
néhány napos, a projektnapokat több hetes szervezés és tervezés előzte meg Sztilkovics
Zorkával és Lohn Andreával.
Napi szinten tartottam a kapcsolatot az Elnökkel, segítettem a munkáját, valamint
helyettesítettem egy Vezetői Értekezleten.
Az elnökségi üléseken részt vettem.
Zsigmond Vanda
alelnök
ELTE PPK HÖK

A DIÁKJÓLÉTI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

október 5-16.

Kari kulturális, tudományos és sport támogatás
– pályázási időszak

október 6.

DJB ülés

október 6.

Kari Tanács

október 14.

Delegált képzés

október 21.

KÖB ülés

október 21.

EHÖK Esélyegyenlőségi bizottsági ülés

november 2.

Ruhacsere

november 2-11.

Párhuzamos képzés kompenzációja: pályázási
időszak

november 5-8.

HÖOK vezetőképző
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november 13.

Gólyabál

november 19.

KÖB ülés

november 20-21.

EHÖK SZÖB projekthétvége

november 20-22.

KolHÖK vezetőképző

november 24.

EHÖK SZÖB ülés

november 24.

DJB ülés

november 25.

EHÖK Esélyegyenlőségi bizottsági ülés

november 26.

EHÖK KGY

november 27.

EHSZÖB ülés

november 30.

EHSZÖB ülés

november 30.

KolHÖK KGY

december 2.

Kari Tanács

december 11.

KÖB ülés

január 12.

EHÖK SZÖB ülés

január 21.

KÖB ülés

január 22-23.

Educatio Kiállítás

január 25.

EHSZÖB ülés

január 26.

Kari tanács

január 28.

EHÖK Esélyegyenlőségi bizottsági ülés

február 8-12.

Rendszeres szociális támogatás pályázási
időszak

február 11.

KÖB ülés

Részletes beszámoló
Október 5-16. között sikeresen lezajlott a kari kulturális, tudományos és sport
támogatás pályázási időszaka és bírálása, melyet Soós Alexandra pályázati referensünk
koordinált.
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November 2-án megrendezésre került a már hagyománnyá vált Ruhacsere, melyet
Békési Zsanett, esélyegyenlőségi referensünk szervezett. Nagyon sok ruha gyűlt össze a
rászorulók megsegítésére, melyeket a karácsonyi ruhagyűjtésre ajánlottunk fel.
November 2. és 11. között zajlott a Párhuzamos képzés kompenzációjának pályázási
időszaka, melynek bírálásában az EHSZÖB operatív bizottságának tagjaként vettem részt.
November 5-8. között részt vettem a HÖOK vezetőképző szociális szekcióján, ahol
megismertük több egyetem szociális támogatásrendszerét, és különböző alapelveket
fektettünk le a szociális támogatások pontrendszerével és bírálásával kapcsolatosan.
November 20-21-én az EHÖK SZÖB projekthétvégéjén az őszi tapasztalatok alapján
módosítottuk néhány ponton a rendszeres szociális támogatás pályázati pont- és
igazolásrendszerét, melyet aztán az EHSZÖB januárban elfogadott, és kiírásra került a tavaszi
félévre a rendszeres szociális támogatás.
Januárban a rendszeres szociális támogatás pályázásának előkészületei zajlottak. A
kari hallgatói önkormányzatok szociális érdekképviselőivel megfogalmaztunk néhány
változtatási kérelmet a kérvénysablonnal kapcsolatban, mely alapján az Oktatási Igazgatóság
elkészítette a Neptun kérvényfelületet. Karunkon február 8-án kezdődött a pályázási időszak.
Jelenleg a hiánypótlási időszak zajlik, február 18-ig.
Az eseménynaptárban említett üléseken, és az elnökségi üléseken részt vettem.

Baranyai Melinda
elnök
Diákjóléti Bizottság
ELTE PPK HÖK

A GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2015. október 6.

Kari Tanács ülése
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2015. október 15.

Gólyabál gazdaságis megbeszélés

2015. október 20.

Kari Tanács ülése

2015. november 17.

EHÖK Gazdasági Bizottsági ülés

2015. november 26.

EHÖK Küldöttgyűlés

2015. november 29.

PPK HÖK Projektnap

2015. december 2.

Kari Tanács ülése

Részletes beszámoló
Október elejétől munkánk még javában a gólyatáborok lezárásával, elszámolásával telt,
a kifizetések több helyen késtek. Az eszközigények számláinak elszámoltatása is igen lassan
haladt, kifizetésére pedig csak október végén került sor. További bonyodalom volt a
gólyatáborokkal kapcsolatban, hogy nem egy megajánlott, előre tudható költségvetéssel
dolgozott az EHÖK, hanem a költéseinket, így az egész gólyatábor költségvetését a november
17-i Gazdasági Bizottsági ülésen tudhattunk meg, ami nem túl szerencsés, tekintve hogy a
negyedik negyedévre is maradtak még kiadásaink.
Ezen kívül fontos napirendi pont volt az iskolaszövetkezeti kifizetések állása. Ezt
szintén korábbi elindítással tervezték, azonban több elakadásba ütközött. Nem sikerült hamar
összegyűjteni a karok tevékenységi köreit és az átlagosan hozzájuk tartozó összegeket. Illetve
beléptetési és adminisztrációs bonyodalmak is akadtak, azonban most februárra ezek már
tisztázódni látszanak.
Október elején szintén központi esemény volt a Gólyabál és annak szervezése. A BME
VIK -kel közös szervezésben terveztük az eseményt, így a pénzügyi oldalát, ha nem is
teljesen fele-fele arányban, de nagyobb részt szerettünk volna vállalni pénzügyileg. Több
megbeszélés és egyeztetés során megbeszéltük, melyek azok a költségek, amiket a PPK tudna
fizetni és melyeket a VIK. Sajnos azonban a megbeszélés után változott a helyzet és kiderült,
hogy nincs igazán szabad terünk nekünk sem, illetve a BME-nek sem. Különböző
felelősségvállalási nehézségek kapcsán a VIK lemondott a PPK -nak a bálhoz való anyagi
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hozzájárulásához. Eredetileg a fellépőket fizettük volna ki, kivételi körös beszerzéssel,
azonban sajnos sem elérhetőséget, sem a szükséges árajánlatokat nem kaptuk meg a BME-től,
így pénzügyi kiadásunk jóformán nem volt a gólyabálunkra.
December közepéig kellett elkészíteni a 2016-os első negyedéves NKH-s bejelentőt,
amely valamennyi kommunikációs tevékenység és eszköz beszerzésére hivatott, így
legfőképp a PPK-n kari közéleti kiadványokat jelentettünk be.
Február első hétvégéjén szerettünk volna PPK HÖK-ös vezetőképzőt megrendezni,
azonban kancellári utasítás miatt nem költhettünk semmire az alaptevékenységeinken kívül,
így az utazás meghiúsult. A vezetőképző így egy nem elutazós formában került
megrendezésre, a kari épületben, amelyen én sajnos nem tudtam részt venni, azonban a
bizottsági tagunk, Madari Regina képviselte a Gazdasági Bizottságot.
Január közepe fele elkészült a 2016 -os költségvetési tervezetünk, mely az előző évi
átlagos költéseinkre támaszkodik. Ehhez szorosan kapcsolódik a nemrég elkészített 2015-ös
költségvetésünk beszámolója, amit egy külön dokumentum tartalmaz.
Az elnökségi üléseken részt vettem.

Lohn Andrea
elnök
Gazdasági Bizottság
ELTE PPK HÖK

A KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2015. október 20., december 2.,

Kari Tanács

2016. január 26.
2015. november 14.

Gólyabál

2015. november 26.

EHÖK KGY

2015. október 21., december 9., december EHSKB ülés
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16., november 4., november 18.,
2016. január 6.

Részletes beszámoló
A legutóbbi küldött gyűlés óta, az elmúlt hónapokban a honlap folyamatos frissítésén
munkálkodtam, a hozzánk érkező külső programokat és a többi bizottság eseményeit
(pályázási időszakok, PPQ, Sportos testek, stb.) hirdettem, online felületeinket kezeltem.
Hegedüs Andrea és Tóth Lucia által folyamatosan karbantartottuk a plakátfelületeket,
eljuttattuk a PersPeKtíva kiadványait a hallgatókhoz, és a delegáltak segítségével a szakos
csoportokat is felügyeltük.
Októberben-novemberben a BME VIK-kel közösen megrendezett Gólyabálunk
népszerűsítésében aktívan részt vettem, képeket, videókat gyártottam a bál Facebook
oldalához és eseményéhez.
A többi kar kommunikációsával együtt a decemberi hónapban az őszi OMHV
kampány volt a legfontosabb feladatunk.
Brucker Lajos Dániel EHÖK informatikussal folyamatosan dolgoztunk az új
honlapunkon és hírlevelünkön, melyek március kezdetével elindulhatnak. Megkezdtem
utódom, Palkó Márton felkészítését, aki márciustól átveszi a Kommunikációs Bizottság
vezetését.
Az elnökségi üléseken részt vettem.
Rebák Tamás
elnök
Kommunikációs Bizottság
ELTE PPK HÖK

A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2015. október 20.

Csereprogram szervezői megbeszélés
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2015. október 24-25.

Bizottsági megbeszélés és csapatépítő

2015. november 5.

Külügyi Börze szervezői megbeszélés

2015. november 6-8.

HÖOK vezetőképző

2015. november 2-9.

ELUP képviseleti választások

2015. november 10.

Csereprogram találkozó

2015. november 13.

ELUP képviseleti választás eredménye

2015. november 16. és 18.

Animátorképzés

2015. november 17.

ELUP képviselői találkozó

2015. november 23-27.

Nijmegeni csereprogram

2015. november 25.

Külügyi Börze

2015. december 9.

EHKB ülés

2016. január 29.

Nyílt Nap

2016. február 3.

Kari orientációs napok

2016. február 3.

EHKB ülés

2016. február 10.

ELUP képviselői találkozó

Részletes beszámoló
Mentorfelvételi
A mentorfelvételi sikeresen lezajlott, összesen 21 új mentorral gazdagodott a PPK
mentorköre. A felvételi utáni mentorképzésen a résztvevők elsajátíthatták a legfontosabb
tudnivalókat, készségeket a mentorsághoz, melyet igyekeztünk a hagyományokat megtartva
valamelyest megújítani, újszerű feladatokat és ötleteket vittünk a programba. Az összetartás
után az újonnan csatlakozó mentorok a mentortáborban találkozhattak más kar mentoraival,
valamint megismerkedhettek az ESN ELTE tevékenységével, jövőbeli feladataikkal.
Teljesképzéses nemzetközi hallgatók képviseleti rendszere
A Neptun választási rendszerének hibájából fakadóan végül egy nem egyetemi online
felületen sikerült megoldanunk az ELUP képviselők választását, melynél november 2-9-ig
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volt lehetőségük szavazniuk a hallgatóknak. November 13-án lett eredménye a
választásoknak, melynek következtében minden évfolyamon két hallgató sikeresen képviselő
lett. Az első közös találkozót november 17-én tartottuk, melyen a képviselők mellett jelen volt
a kari Erasmus koordinátor, a kari főmentor, az EHÖK Külügyi Bizottságának elnöke, a HÖK
elnök és a HÖK Külügyi Bizottság elnöke. Ezen a találkozón leginkább a közös
együttműködés alapjainak lefektetéséről volt szó, de emellett megegyeztünk a képviselők
legfontosabb feladatainak és kötelességeinek köréről is. Természetesen a tanulmányi ügyek
tisztázására is sor került, hogy a képviselők csak helyes és pontos információt továbbítsanak a
hallgatóknak. Február 10-én tartottuk a második képviselői találkozót, melyen a képviselők és
a külügyi bizottság elnöke mellett a kari erasmus koordinátor és a nemzetközi dékánhelyettes
is jelen volt. Aktuális tanulmányi ügyekről és az együttműködés módjáról volt szó legfőként,
de szóba került az Erasmus pályázás, a Kari Napok szervezése és a hallgatói csalás mint téma
is.

Csereprogram
A félév egy nagyobb projektjének számított a nijmegeni csereprogram megszervezése,
hiszen a holland csoport november 23. és 27. között Budapestre látogatott. Ide tartoznak a
csereprogramot megelőző szervezői találkozók, a program összeállítása, a résztvevők
informálása, pénzügyek kezelése, kapcsolattartás a holland féllel, az egymást elszállásoló
buddy-k összepárosítása és a héten felmerülő problémák kezelése. Ezen felül a magyar
hallgatók kiutazásához szükséges feltételek megteremtése is ide tartozik, úgy mint a
repülőjegyek támogatásának megvalósítása, közbeszerzés és kapcsolattartás a Weco travellel,
busz- és vonatjegyek megvásárlása, a szerződések elintézése. A magyar csoport február 22-én
utazik Nijmegenbe.
Erasmus+ pályázat
Február közepén kiírásra kerül az Erasmus+ pályázat, mellyel kapcsolatban a Külügyi
Bizottság frissíti a honlapon megtalálható információkat, aktualizáljuk az adatokat és a
bizottság elnökeként minden felmerülő kérdésre és problémára igyekszem megoldást találni.
A pályázat kiírása után természetesen a bizottság részt vesz a pályázóknak való
segítségnyújtásban és a beérkezett pályázatok elbírálásában is.
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EHKB
Az EHÖK Külügyi Bizottságában az októberi Küldöttgyűlés óta két EHKB ülésre
került sor, melyeken az ESN ELTE-vel való együttműködést egyeztettük, valamint a
külügyhez kapcsolódó programok szervezését kezdtük el. Ennek fényében került
megrendezésre november 25-én a Külügyi Börze, melyen a PPK a Bölcsészettudományi Kar
Gólyavárában lévő börzén képviseltette magát. Február 18-án kerül megrendezésre az
Erasmus7 keretében a kari Erasmus+ tájékoztató, amelyre mind külföldi, mind magyar
hallgatókat is várunk, hiszen a pályázással kapcsolatos legfontosabb információk fognak
elhangozni. Az EHKB ezen felül tervez az Eramus népszerűsítésének céljából egy
nyereményjátékot, melyben éppen külföldre kiutazott hallgatók küldhetnek mindennapjaikról
videót, amikből később az Erasmus népszerűsítő videója készülhet el ELTE-s szinten.
Bizottsági munka
A Külügyi Bizottság a félévben rendszeresen ülésezett, sokszor nem hivatalos
(jegyzőkönyvvel záruló) megbeszéléseket tartottunk. Októberben egy kétnapos bizottsági
csapatépítésre is sort kerítettünk, mely alatt sok felmerülő kérdést megvitattunk és
igyekeztünk új megvalósítandó ötleteket hozni az elkövetkezendő időszakra. A Külügyi
Bizottság részt vett a Hallgatóktól Hallgatóknak nevű rendezvényen októberben, az
animátorképzés külügyi részét bonyolította le november 16. és 18. között, valamint a Nyílt
Napon és a kari orientációs napokon is megjelent januárban. A bizottság főmentori
pozíciójában 2016. februárjában változás következett be, hiszen Király Barbara után Peshty
Orsolya tölti be a kari főmentori pozíciót.
Üllei Kovács Zsuzsanna
elnök
Külügyi Bizottság
ELTE PPK HÖK
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A RENDEZVÉNYSZERVEZŐ BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2015. november 30.

Sportos (t)estek

2015. december 1.

Gasztro Kult-túra

2015. december 3.

Társas est!

2015. december 3.

I. Képződő megvendégelés

2015. december 7.

PPQ #3

2015. december 10.

Bemutatkozás

2016. február 4-5.

HÖK összetartás

2016. február 10.

Animátor Fórum

Részletes beszámoló
A bizottság szervezésében 2015. november 30-án került megrendezésre a Sportos
(t)estek elnevezésű előadássorozat második állomása. Vendégelőadóként Dr. Lénárt Ágota
tisztelt meg minket, első sorban sportpszichológusi munkássága keltett érdeklődést.
Helyszínként a Kazinczy utcai épület aulája szolgált, ami teljes mértékben megtelt
érdeklődőkkel, így mondhatjuk, hogy a legnagyobb népszerűségű esemény volt az elmúlt
hónapokban. Az előadás főszervezője Kövecses Gréta Sportreferens volt.
A Gasztro Kult-Túra az őszi pályázási időszakon elnyert összegből valósult meg. Az
anyagi keretnek megfelelően harminc hallgató fedezhette fel a zsidó tradicionális
gasztronómiát. 2015. december 1-3. között, naponta tíz fő részvételével, a Ricsi's world's
jewish street food által biztosított helyszínen élvezhették az ételeket. A pályázat írója és
társszervező: Farkas-Kovách Réka.
Hagyományteremtő szándékkal 2015. december 3-án délután a Társas est került
megrendezésre, ahol az érdeklődők többféle társasjátékot is kipróbálhattak. Az est
ötletgazdája és társszervezője: Kovács Kristóf. Továbbá a Kazinczy utcai épület alagsora
szolgált helyszínéül a 2015/16-os évi animátor képzés első megvendégelésének.
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2015. december 7-én került sor az őszi félév harmadik PPK Pub Quizére. A
szokásoknak megfelelően a Hétker Pub szolgált helyszínként. Szerencsére elmondható, már
rendszeressé vált az esemény teltházas jellege.
2015. december 10-én az animátor képzésen résztvevők Bemutatkozását szerveztük
meg. Megismerhettük a négy csapatot egy induló és egy saját alkotású tánc keretein belül.
2016. február 4-5. között vettem részt a HÖK-ös összetartáson Sztilkovics Zorka és Zsigmond
Vanda szervezésében. Itt kiemelt szerepet kapott a régebb óta együtt dolgozók és az új tagok
együttműködésének elősegítése.
A napokban folyt le az Animátor Fórum. Pontos dátuma 2016. február 10. Ezen a
délutánon közel ötven személy jelenléte mellett volt szó a kört érintő főbb eseményekről.
Beszámoló történt az előző félév történéseiről és betekintést nyújtottunk a jövőbeli
megfogalmazott tervekbe. Érdeklődés fogadta a két fő témát, ami alapvetően érinti a kör
mindennapi működését. Egyik ilyen a strukturáltság megszervezése, a másik pedig az
egyesület alapítása a tagok kezdeményezésének keretein belül. Ezekre a feladatokra
munkacsoportok létrehozását tervezzük, a minél hatékonyabb kivitelezés érdekében.
A Rendezvényszervező Bizottság az elnökséggel és más bizottságokkal összhangban
továbbra is a kari hallgatói közélet fellendítésén és minél színvonalasabbá tételén dolgozik.
Az elnökségi üléseken részt vettem.
Lanku Máté
elnök
Rendezvényszervező Bizottság
ELTE PPK HÖK

A TANULMÁNYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

október 4.

Tudományperspektíva határidő

október 5.

Felkérés Delegált koordinátori tisztségre

október 6.

Kari Tanács
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október 9.

HÖK összetartás

október 12.

TKK Műhelymegbeszélés

október 12-15.

Delegált képzés

október 14.

Intézeti értekezlet ESI

október 14.

EHÖK Tudományos Bizottság ülése

október 22.

Átadás-átvételi szerződés aláírása

október 22.

ELTE HÖK Tanárképzési Bizottság /TKB/ ülése

november 3.

Delegált értekezlet

november 4.

Intézeti értekezlet ESI

november 5.

Képzők képzése

november 6.

TKK Egyeztető Testületi ülés

november 6-8.

HÖOK részvétel

november 9.

Kari TB ülés

november 10.

HÖK TB ülés

november 12.

Tanár szakos hallgatói fórum

november 15. , 18.

Animátor képzés

november 16.

TTT ülés

november 16. ,18.

Animátor képzés

november 18.

Rekrutációs Bizottsági ülés

november 19.

Meghosszabbított Tudományperspektíva határidő

november 23.

Kreditátviteli Bizottsági ülés

november 24.

Delegált csapatépítés

november 25.

TB elnökkel beszélgetés a delegált körről

november 29.

HÖK projektnap

december 4.

EHÖK Tudományos Bizottság ülés

december 4.

Statisztika gyorstalpaló tartása

december 7.

Kari TB ülés

december 7.

Delegált értekezlet

december 9.

Intézeti értekezlet ESI

december 9.

Rekrutációs Bizottsági ülés
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december 10.

HÖK TB ülés

december 11.

Kari Minőségbiztosítási ülés

december 17.

Kari karácsony

december 17.

EHÖK TB

december 18.

ELTE TKB ülés

január 13.

Kari TB ülés

január 13.

EHÖK Educatio megbeszélés

január 15.

Honorácior pályázat határidő

január 16.

ELTE TKB ülés

január 18.

Kari megbeszélés: Educatio, Nyílt nap

január 20.

Educatio beköltözés SYMA csarnokba

január 21-23.

Educatio

január 22.

Honorácior pályázat hiánypótlási határidő

január 26.

Kari tanács

január 28.

Delegált csapatépítés

január 28.

HÖK TB ülés

január 29.

Nyílt nap

február 1.

TKK műhelymegbeszélés

február 2.

TKK Egyeztető Testületi ülés

február 5-6.

HÖK-ös hétvége

február 8.

Kari TB ülés

február 8.

TKK Egyeztető Testületi ülés

Részletes beszámoló
Október 5-én Éliás Ivettet felkértük Miklós Zsófia helyére Delegált koordinátor
tisztségre, amit el is vállalt.
Október 9-én a HÖK elnöknél tartott összetartáson a bizottság minden tagja részt vett,
ahol a csapatépítés mellett időt szántunk a fejlesztésre, új tervek megvitatására is.
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Október 12-15. között lezajlott a delegált képzés, amit az új delegált koordinátorral,
Éliás Ivettel szerveztem, és tartottam meg a képződőknek. Kevesen jelentkeztek, de hat új
delegálttal bővült a Kör.
Október 22-én Miklós Zsófia és Éliás Ivett aláírták az átadás-átvételi szerződést.
November 3-án Éliás Ivett delegált értekezletet hívott össze, ahol bemutatkozott a
delegáltaknak, mint koordinátor, közösen megvitatták a kör szerepét, a jövőbeni terveket és
célokat. Sokan részt vettek.
November 5-én Éliás Ivettel részt vettem egy továbbképzésen, amely az animátori
képzés megtartásában nyújtott segítséget.
November 9-én részt vettünk Nagymaroson a kihelyezett Kari TB ülésén.
November 10-én a HÖK TB összeült a HÖK elnökével, Sztilkovics Zorkával, és
megbeszéltük az OMHV reformálására hozott ötleteket, valamint egy új, egyszerűbb
kérdőívet szerkesztettünk. Ennek az oka az, hogy már évek óta kitűzött egyetemi cél az
OMHV kérdőív reformálása. Szeptembertől több fórumon kezdődött el a kérdőív megújítása
és átgondolása, úgy gondoltuk, itt az ideje kidolgozni egy rövidebb, átfogóbb formát, amely
hozzájárulna a kérdőív jövőbeni magasabb kitöltési arányához. Azóta folyamatosan
egyeztettünk Demetrovics Zsolt Dékán Úrral és Szivák Judit oktatási Dékánhelyettes
Asszonnyal.
Ezen kívül pedig december 18-án részt vettem Madari Regina helyett a Kari
Minőségbiztosítási ülésen, ahol hosszasan beszélgettünk az OMHV jövőjéről, alternatívákról,
és igyekeztünk közelíteni álláspontjainkat. Azóta pedig a napokban sikerült megállapodni
Dékán Úrral a kidolgozott kérdőív véglegességéről. Ezentúl próbáljuk ezt a lehető legtöbb
fórumon képviselni, célként azt tűztük ki, hogy a tavaszi vizsgaidőszakban már ezt az új
OMHV kérdőívet tölthessék ki a hallgatók.
November 17-én és 18-án tartottam tanulmányi-külügyi animátor képzést Vértes
Sárával. Éliás Ivett pedig november 16-án és 18-án Üllei Kovács Zsuzsannával tartotta meg a
képzést a képződő animátoroknak.
November 24-én Éliás Ivett delegált csapatépítést tartott, amin nagyon kevesen jelentek
meg, így november 25-én megbeszéltük a delegáltakkal kapcsolatban felmerülő problémákat
és megpróbáltunk megoldásokat találni.
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December 7-én Delegált értekezletet tartottam Éliás Ivettel, ahol sokan megjelentek, és
felvetettük a kérdést a passzivitásról, illetve projektfeladatokkal is készültünk.
December 17-én részt vettem az ELTE HÖK Tanulmányi Bizottságának ülésén, ahol
szó esett az OMHV kérdőív kereteit meghatározó szabályozásról, ezek esetleges
módosításáról, annak érdekében, hogy fel tudjuk oldani azt a rugalmatlanságot, ami a kérdőív
módosításának lehetőségét korlátozza. Emellett szó esett a tanulmányi ösztöndíj egységesítése
kapcsán elfogadott alapelvekről. Az ülésen részt vett Nagy Anett is, az ELTE HÖK
Tanárképzési referense, aki beszámolt arról, hogy egységesíteni kívánják az osztatlan
tanárképzésben részt vevő hallgatóknak járó tanulmányi ösztöndíjakat.
Január 13-án Éliás Ivett és Oláh Zsolt részt vett az ELTE HÖK által szervezett
Educatio megbeszélésen, ahol Éliás Ivett elvállalta a három napos rendezvény koordinálását.
Január 18-án a Tanulmányi Hivatallal egyeztettünk az Educatio-val és a Nyílt nappal
kapcsolatban, hogy időben elkezdhessük szervezni.
Január 21-23. között Baranyai Melinda és Éliás Ivett sikeresen lebonyolították az
Educatio-t kari szinten.
Január 28-án Éliás Ivettel tartottam egy csapatépítést, amin a nyílt napos segítőket
kértünk meg, hogy vegyenek részt. Jól sikerült, sokan eljöttek és felkészültek.
Január 28-án HÖK Tanulmányi Bizottsági ülést tartottam, ahol beszámoltam az elmúlt
hónap változásairól, a későbbi teendőkről, és az elnökségi üléseken felmerült TB-t érintő
témakörökről.
Január 29-én sikeresen lezajlott a kari Nyílt nap, amit Éliás Ivettel koordináltam. A
delegáltak mellett az animátorok és a képződő animátorok segítségére számíthattunk.
Február 5-6. között részt vettem Oláh Zsolttal a HÖK-ös hétvégén, ahol a csapatépítés
mellett átbeszéltük és meghatároztuk a későbbi rövid és hosszú távú céljainkat, pontosabban
azt, hogy az általunk eddig szervezett programok közül mit szeretnénk a jövőben is
mindenképpen megtartani, és milyen új ötletek merültek fel.
Február 8-án nem hivatalos TB ülésen beszámoltam a Ribáry Gergelynek és Éliás
Ivettnek a HÖK-ös hétvégéről. Emellett egyeztettünk a jövő héten megrendezésre kerülő
mesterszakos tájékoztatókkal, a félévi tervekkel kapcsolatban. Nem utolsó sorban pedig
felmerültek a Delegált Körrel kapcsolatos újítási javaslatok, a delegált képzés és a delegált
hétvége időpontjai.
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Az elnökségi üléseken hetente beszámoltam a héten történtekről.
Tudományos referens
2016. január 15-ére lett a honorácior pályázatot meghirdetve, 22-i hiánypótlással. A
beérkező anyagok jelenleg elbírálás alatt állnak.
Ribáry Gergely meghirdette a Tudományperspektíva tudományos újságba való cikkek
beadását. Sajnos a kevés mennyiségű cikk beérkezése miatt a lapot nem tudtuk kiadni, a
formátum újragondolása jelenleg is zajlik, és más módszerrel próbálja majd Gergely a
jövőben a lap megjelentetését elősegíteni.
Gergely októberben részt vett a tudományos pályázati elbírálásokban. Emellett részt
vett az egyetemi HÖK Tudományos Bizottsági ülésein, ahol aktívan dolgozott az Év
Tudományos Rendezvénye kidolgozásán és elbírálásán. Egyéb ELTE-s pályázatok kiírását és
beérkezettek cseréjét közvetítette a PPK és az ELTE között. Ezen kívül átbeszélték több, az
egyetemet érintő tudományos bizottsági kérdéseket, és szavaztak róluk.
Gergely sokat segédkezett a műhelymunkákkal kapcsolatos kérdőív eredményeinek
feldolgozásában is, amelyek később a Pszichológiai Intézet ülésén kerültek bemutatásra.
November elején Gergely helyettem részt vett a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciáján Keszthelyen a Tanulmányi Szekcióban, ahol az egyetemi szintű OMHV-ról és
a Neptunnal kapcsolatos ügyekről tárgyaltak.
Gergely ezek mellett elvállalta a statisztika gyorstalpaló megszervezését és
megtartását, mely elsőéves pszichológia szakos hallgatók SPSS ismereteit hivatott kibővíteni,
felkészítve őket a félév végi zh-kra.
Ezen kívül kapcsolatot tartott a hallgatókkal, és információt nyújtott hallgatóknak és
oktatóknak egyaránt.
Tanárképzési referens
Oláh Zsolt 2015.10.05-én, 2015.11.9-én és 2016.02.08-án jelen volt a Kari Tanulmányi
Bizottság ülésén és részt vett a beérkezett kérvények elbírálásában.
2015.10.12-én részt vett a TKK Műhelymegbeszélésén, ahol az osztatlan tanári
képzésben

résztvevők

szaktárgyi

tanítási

gyakorlatára

vonatkozó

koncepciókat

véglegesítették. 2016.02.01-én ismét részt vett a TKK Műhelymegbeszélésén, ahol ezúttal az
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osztatlan tanárképzésben tanuló hallgatók összefüggő egyéni gyakorlatának közös
koncepciójának kidolgozásában vett részt.
2015.11.6-án részt vett a TKK Egyeztető Testületi ülésén, ahol részt vett a Tanárképző
Központ

főigazgató-helyettesi

feladatkörének

ellátására

kiírt

pályázatra

beérkezett

jelentkezések véleményezésében és rangsorolásában, valamint az osztatlan tanárképzés
újonnan indított közismereti tanárszakok szakpáronkénti regisztrációs díjának megfizetési
módjának kialakításában.
2016.02.02-án és 2016.02.08-án részt vett a TKK Egyeztető Testületi ülésén, ahol az
osztatlan tanárképzés finanszírozási módszertanát tárgyalták, melyről végleges döntés nem
született.
2015.10.12. és 15. között részt vett a Delegált képzésen, ahol ismertette is a
tanárképzési rendszerek formáját.
2015.10.22-én, 2015.12.18-án és 2016.01.16-án részt vett az ELTE Tanárképzési
Bizottságának ülésén, amely üléseken többek között megszervezték a Tanár szakos Hallgatói
Fórumot, amelyen később /2015.11.12/ részt is vett. A fórum témái között szerepeltek
karunkat érintő témák is, melyek során képviselte karunk álláspontját és tisztázta az esetleges
félreértéseket. A további Bizottsági üléseken szó volt az Országos Tanárképzési Fórum
megszervezéséről,
intézményeinek

amely
Hallgatói

az

ország

többi

tanárképzéssel

Önkormányzatának

foglalkozó

Tanárképzési

felsőoktatási

referenseivel

való

kapcsolatfelvételt és a jövőbeni közös munkát hivatott megalapozni.
2015.11.16-án részt vett a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács ülésén, ahol a
szaktárgyi tanítási gyakorlat koncepciójáról, valamint az ELTE BGGyK által gondozott
gyógypedagógia-tanár mesterszak ügyeiről tárgyaltak.
2015.11.18-án és 2015.12.9-én részt vett az ELTE Rekrutációs Bizottsági ülésein,
amelyen az Educatio kiállítás részleteiről tárgyaltak.
Hegedüs Gabriella
elnök
Tanulmányi Bizottság
ELTE PPK HÖK
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KARI LAPUNK, A PERSPEKTÍVA FŐSZERKESZTŐJÉNEK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Október 7.

ELTE Press megbeszélés

Október 8.

Elnökségi ülés

Október 9.

HÖK Projektnap

Október 10.

ELTE Press Akadémia (képzés)

Október 15.

Elnökségi ülés

Október 22.

Megemlékezés október 23.-ról (EHÖK)

November 3.

PersPeKtíva megjelenés

November 4.

ELTE Press ülés

November 5.

Elnökségi ülés

November 14.

EHSKB és ELTE Press projektnap

November 19.

Elnökségi ülés

November 26.

PersPeKtíva megjelenés

November 29.

HÖK Projektnap

December 3.

Elnökségi ülés

December 8.

PersPeKtíva megjelenés

December 9.

ELTE Press megbeszélés

December 10.

Elnökségi ülés

December 17.

Kari karácsony, HÖK karácsony és
összetartás

Január 14.

Elnökségi ülés

Január 19.

PályakéPünK megjelenés

Január 23.

Educatio kiállítás

Január 28.

Elnökségi és tervek átbeszélése
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Részletes beszámoló
A 2015/2016-os tanév szeptembere leginkább az újságíró toborzásról, új munkatársak
kereséséről szólt a PersPeKtíva szempontjából. Ez, az erős kampány miatt nagyon jól sikerült,
így októberben már új munkaerővel és sok új ötlettel tudtuk elkezdeni összerakni az első
számot. Az újságíró, szerkesztő, grafikus és fotós toborzás nagyjából azonos ütemben zajlott
az ELTE minden karán, ezért az ELTE Online csapatával és a többi főszerkesztővel úgy
gondoltuk, hogy jó lenne tartani egy alapozó képzést újaknak és régieknek egyaránt. Ezt már
szeptemberben elkezdtük tervezni, de a végső részleteket október 7-én, az ELTE Press ülésen
beszéltük át.
Az ELTE Press Akadémiát, vagyis az előbb említett képzést október 10-én, szombaton
tartottuk, az ÁJK épületében. A képzésre minden főszerkesztő különböző előadással készült,
volt olyan is, aki egy-egy munkakörben dolgozó hallgatóknak tartott workshopot. Az
előadásokban szó esett az újságszerkesztés különböző lépéseiről, így a tördelésről,
helyesírásról, tipográfiáról, valamint projektmenedzsmentről és brandépítésről is.
Én az ELTE szervezeti felépítéséről, a hallgatói önkormányzatokról tartottam
prezentációt, mert úgy gondoltuk, hogy a kari lapoknál dolgozó hallgatóknak fontos, hogy
átlássák legalább alapszinten az Egyetem működését és tudják, hogy milyen ügyben kihez
fordulhatnak. Az előadásokat különböző interaktív feladatokkal próbáltuk érdekesebbé tenni
(pl. tollbamondás, csapatmunka, tesztek), amiken szívesen dolgoztak a hallgatók. A
visszajelzés szerint a résztvevők jól érezték magukat és hasznosnak találták az előadásokat, a
jövőben tervezzük, hogy kisebb módosításokkal megismételjük ezt az alkalmat. A novemberi
ELTE Press ülésen átbeszéltük a tapasztalatokat és, hogy mi az, amit máshogy csinálnánk,
valamint elkezdtünk ötletelni, hogy milyen legyen a következő ELTE Press Akadémia vagy
előadás.
November közepén tartottunk egy projektnapot, ahol a kommunikációs bizottságok
tagjaival együtt gondolkodtunk brandépítésről és közösen elemeztük a brand kérdőíveket.
Amellett, hogy hatékonyan tudtunk együtt dolgozni és előrébb jutottunk a branddel
kapcsolatos kérdések megoldásában, jó alkalom volt a csapatépítésre is.
A decemberi ELTE Press ülésen átbeszéltük, hogy miket csináltunk a félévben és
elkezdtük tervezni a következő félévet.
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Az őszi félévben három PersPeKtíva jelent meg, amelyekben a legkülönbözőbb
témákat érintettük. Az újság kívülről is megújult, a novemberi és decemberi szám már új
típusú borítóval jelent meg, ami inkább a minimál designt testesíti meg és jobban illik a PPK
stílusához, mint az előző, cirádás betűtípussal rendelkező borítók. Egyre inkább sikerült
átadni a szerkesztés menetét az újságíróknak, így javult az időbeosztás, hatékonyabban tudunk
dolgozni.
Januárban

jelent

meg

a

negyedik

kiadványunk,

a

PályakéPünK,

ami

a

középiskolásoknak, főleg végzősöknek szól és betekintést nyújt a kari életbe, különböző
beszámolókat tartalmaz a PPK-n működő szakokról és a tanulás melletti lehetőségekről. A
kiadvány célja, hogy ne csak egy „száraz” beszámoló legyen ponthatárokkal és a felvételi
követelményekkel, hanem a felvételizők igazi hallgatók beszámolóit tudják elolvasni és így
egy közelebbi, személyesebb képet kapni Karunkról.
Január 23-án én is részt vettem az Educatio kiállításon, ahol a középiskolásoknak
segítettünk, megválaszoltuk kérdéseiket és népszerűsítettük az Egyetemet, valamint a PPK-t.
A félév elején és végén lévő HÖK projektnapokon is részt vettem. Ezeknek a célja a
csapatépítés, az együttműködés erősítése, az új tisztségviselők megismerése és közös ötletelés
volt. Megterveztük a félévet, valamint kitűztünk jövőbeli célokat. Tisztáztuk, hogy kinek mi a
feladata, adott munkakörhöz milyen kompetenciák szükségesek és, hogy hogyan tudjuk
egymás munkáját segíteni.
Az elnökségi üléseken részt vettem, január 28-án pedig együtt ötleteltünk, hogy mit
akarunk még megvalósítani a márciusi választásig.
Elődi Fruzsina
főszerkesztő
ELTE PPK HÖK
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