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1. napirendi pont: Bejelentések
Baranyai Melinda beszámol róla, hogy február 13-án részt vett a kari Vezetői Értekezleten,
a következő Kari Tanács időpontja március 21. 14:00-ra lett kitűzve. Elmondta, hogy
elkezdődött az új HKR, illetve SZMSZ kialakítása a szombathelyi integráció miatt. Február 15én Szombathelyre utazott tájékoztatót tartani az ottani hallgatók számára.
Puju János Robin beszámol róla, hogy szintén 15-énn Szombathelyen volt a tájékoztatón.
Elmondja, hogy jelenleg is zajlik a rendszeres szociális támogatás pályázatainak bírálása.
Beszámol róla, hogy előbírálta a héten a rendkívüli szociális pályázatokat, a tanulmányi
ösztöndíjak számítására pedig február 22-n fog sor kerülni.
Krén Heléna beszámol róla, hogy február 14-én Tanulmányi Bizottsági ülést tartott, melynek
keretében kijelölték a delegált képzés, illetve delegált hétvége időpontjait. Szintén részt vett 15én a szombathelyi tájékoztatón. Továbbította továbbá Palkó Márton számára az aktuális
tanulmányi határidőket és kérte azok továbbítását a hallgatók felé.
Fodor Alexandra beszámol róla, hogy a Perspektíva márciusi számát átadta a tördelőnek. A
következő lapzárta március 10. Elmondja továbbá, hogy jelenleg megbeszéléseket folytat a
grafikussal, arculatváltást terveznek.
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Lanku Máté beszámol róla, hogy február 15-én sor került az Animátor Fórumra, melynek
keretében elsősorban az Animátori Kör egyesületi formában történő működésének
lehetőségéről esett szó. Az ülés napján kerül megrendezésre az első félévi kari buli.
Madari Regina beszámol róla, hogy február 15-én elküldte az irodai közbeszerzésen igényelt
eszközök listáját kibővítve a Gólyatáborhoz szükséges eszközökkel.
Vértes Sára beszámol róla, hogy február 14-én lezajlott az Erasmus tájékoztató, melynek
nagy sikere volt a hallgatók körében, sokan érdeklődtek. Február 21-ére kötetlen beszélgetős,
Eramussal kapcsolatos beszélgető délutánt terveznek. Február 15-én sor került az ELUP-os
képviselők találkozójára, melynek keretében norvég hallgatók javaslatára megbeszélték, hogy
pszichológus hallgatóknak szóló Pub Crawl eseményt szerveznek március 14-ére a magyar
mentorokkal együtt. Elmondja továbbá, hogy továbbra is zajlanak a megbeszélések a
Nemzetközi Irodával az ELUP-os felvételik hallgatói támogatása kapcsán. Február 20-24.
között

tervezik a

mentorfelvételit,

február

27.

és március 1.

között

pedig

a

mentorelbeszélgetéseket. Március 3-án lesz megtartva a mentorképzés.
Palkó Márton beszámol róla, hogy elindult a PPKAgya nevű instagramos játék, valamint a
félév indításával kikerültek a hirdetések és plakátok a kar épületeibe.

2. Egyebek
Nem érkezett több bejelentés.

Baranyai Melinda
elnök
ELTE PPK HÖK

Hegedüs Andrea
elnök
Ellenőrző Bizottság

ELTE PPK HÖK
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