
 

 

Elnökségi ülés 
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

2019. április 8. (18:12-19:54) 
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület 406, ideiglenes HÖK iroda  

(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) 

 

Napirend: 

1. Bejelentések 

2. Egyebek 
 
Timár Lili és Hoffer Péter nem tud jelen lenni az ülésen, kimentésüket kérték. 
 
1. Napirendi pont: Bejelentések 
Perger Petra bejelenti, hogy április 3-án részt vett az EHÖK Küldöttgyűlésén. Beszámol róla,             
hogy a rendszeres szociális támogatás kapcsán szervezett fókuszcsoport érdeklődés hiányában          
elmaradt. Elmondja, hogy április 5. volt a rövid távú szakmai tanulmányi utakat támogató             
pályázatok leadási határideje, jelenleg a hiánypótlás zajlik. 

Korinek Janka bejelenti, hogy Kreszadló Dórával egy megbeszélésen vett részt az elnöki            
teendőkkel kapcsolatban. 

Kassai József bejelenti, hogy leadta a megrendelést a képkeretekre, valamint a Kari            
Napokra a beszerzések rendben lezajlottak. 

Fábián Fanni bejelenti, hogy április 2-án jelen volt a Kari Tanácson. Április 8-án részt vett               
a kari Tanulmányi Bizottság ülésén. Elmondja, hogy Kreszadló Dórával közösen beszéltek a            
Tanulmányi Hivatallal a záróvizsga-jelentkezések ügyében. 

Doszpoth Rebeka bejelenti, hogy részt vett április 2-án a Kari Tanácson. Elmondja, hogy             
hetente egy cikk jelenik meg a Perspektíva oldalán. 

Hoós Dorottya bejelenti, hogy április 1-jén rendben lezajlott az ehavi PPK PubQuiz, április             
5-én pedig a ruhacsere eseménye. Beszámol róla, hogy április 2-án részt vett a Kari Tanácson. 

Kreszadló Dóra bejelenti, hogy április 2-án Pszichológiai Intézeti Tanácson vett részt, ahol            
szó esett többet között a pszichológia alapszakot érintő mintatanterv-változásról, ami a           
2019-es tanévtől lesz esedékes. Elmondja, hogy a Pszichológiai Doktori Iskola felvételi           
jelentkezésének  
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határideje május 20-ra módosult. Megemlíti, hogy az Erasmus pályázatok leadási határideje           
április vége. Beszámol róla továbbá, hogy az Izabella utcai épületbe új laptopok kerülnek             
beszerzésre, így lehetőség lesz nem teremhez kötött géptermi órákat tartani. 

Bejelenti továbbá, hogy szintén április 2-án jelen volt a kari Vezetői Értekezleten és a Kari               
Tanácson. Április 3-án részt vett egy megbeszélésen a térítési és szolgáltatási díjak ügyében,             
ezt követően az Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottságának ülésén, valamint          
ugyanezen a napon jelen volt az EHÖK Küldöttgyűlésen, ahol elfogadták a szombathelyi            
Hallgatói Képviselet alapszabályát. Szintén április 3-án egy, a HÖOK Külhoni Programját           
érintő megbeszélésen volt, ahol kiderült, hogy valószínűleg Marosvásárhelyen lesz         
partnerintézmény. 

Beszámol róla továbbá, hogy április 8-án részt vett a kari Tanulmányi Bizottság ülésén,             
ahol felvetődtek bizonyos problémák az Erasmus jelentkezések ellenőrzésével kapcsolatban.         
Megemlíti, hogy érdemes lenne elkezdeni a jövő évre szóló Kazynfó tervezését.  

 
2. Napirendi pont: Egyebek 
Nem érkezett több bejelentés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Iván Rozália 
elnök 

Ellenőrző Bizottság 
ELTE PPK HÖK 
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Budapest, 2019. április 15. 
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