
Tanulmányi Bizottsági ülés
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat

Jegyzőkönyv

2022. március 03. (14:00-15:20)
Helyszín: KAZY

Jelenlévők:

1. Tóth Cintia Tanulmányi Bizottság elnöke

2. Kunsági Éva Delegált koordinátor

3. Harangozó Pálma Tanárképzési referens

4. Tóth Zsófia Tudományos referens

5. Téglási Berta Ellenőrző Bizottsági elnök

Az ELTE PPK HÖK Tanulmányi Bizottság ülése 4 mandátummal határozatképes.
Tóth Cintia javaslatára az ülés jegyzőkönyvvezetője Téglási Berta.
A javaslatot a Bizottság 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok a következők:

1. Delegált képzések feedbackjei
2. Delegált hétvége

3. Aktualitások

4. Egyebek

A Bizottság 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta a meghívóban rögzített
napirendi pontokat.
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1. Delegált képzések feedbackjei

Tóth Cintia azzal kezdi az ülést, hogy felszólítja a jelenlévő tagokat, hogy meséljenek
a delegált képzésekről. Kunsági Éva azt mondja, hogy szerinte nagyon jó volt és hasznos.
Tóth Cintia szerint egy remek csapat képződött le, sok emberben van potenciál.

Harangozó Pálma azt mondja, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyniuk azt a
visszajelzést, miszerint a képzések alatt több ismerkedős játékra van szükség.

Tóth Cintia azt mondja, hogy éppen megfelelő a delegált jelentkezők száma.
Kunsági Évi kiemeli azt, hogy a vizsgaeredmények gyengébbek lettek a vártnál,

ugyanis gyakoriak voltak a típushibák.
Tóth Zsófia azt mondja, hogy sok olyan visszajelzés érkezett, hogy lehetett volna

hosszabb a képzés, érinthettek volna több témát. Harangozó Pálma egyetért.
Tóth Cintia azt mondja, hogy ennek a rendszernek a megreformálása majd az újonnan

megalakuló Tanulmányi Bizottságot érinti, de egyelőre úgy gondolják a jelenlévők, hogy 1 db
plusz képzés megfelelő lenne. Emellett Tóth Cintia azt mondja, hogy esetleg néhány témát
érdemesebb lenne mélyebben kifejteni a későbbiekben.

2. Delegált hétvége

Kunsági Évi azt közli a Bizottsággal, hogy meglehetősen sürgető a delegált hétvége
megtartása, mert a táborba régebben befektetett pénz a vírushelyzet miatt még oda be van
fagyva, így a Tanulmányi Bizottság jelenleg is nagy erőkkel dolgozik a delegált hétvége
megszervezésén. Első lépése ennek, hogy megtalálják a megfelelő hétvégét, ami szóba jöhet,
és mindenkinek megfelelő. Az eddigi legpotenciálisabb időpont július 1-3, a következő lépés
a megfelelő helyszín megtalálása. Ezt meg kell előznie egy igényfelmérésnek, de egyelőre
Tahitótfalu potenciális helyszín lehet.

3, Aktualitások

Jelenleg a legaktuálisabb feladat a jövő hét folyamán megrendezésre kerülő
Küldöttgyűlésre a beszámolók megírása. Ezen beszámolók leadási határideje vészesen
közeledik.

Tóth Zsófia bejelenti, hogy bedelegálták őt a Pszichológiai Intézeti Tanácsba. A
pályázatokkal lesz majd több feladatuk, de ezek majd csak áprilisban lesznek esedékesek.
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Kunsági Éva bejelenti, hogy tervei szerint a delegált hétvége időpontjáig minden
hónapban legyen valamilyen delegált aktivitás. Ennek szervezésébe bevonná az egész
Tanulmányi Bizottságot. Először egy Hármashatár-hegy túra van tervben, ami egy egynapos
hétvégi túra lenne. Ennek megtartására április másodika tűnik eddig a legmegfelelőbbnek.
Ezenfelül Kunsági Éva még azt osztja meg a Bizottsággal, hogy szerveződnek a tanszéki
értekezletek.

Harangozó Pálma azt mondja, hogy elmaradt a Pedagógus Képzési és Pedagógus
Továbbképzési Tanács, mert nem készültek el az anyagok. Továbbá megosztja azt a
jelenlévőkkel, miszerint a tárgytematika átnézéséhez szükséges hallgatók gyűjtése, ám ebben
segítségére van Harangozó Pálmának Lőrincz Péter, EHÖK Tanárképzési referens.

Tóth Cintia bejelenti, hogy a Minőségirányítási Bizottság munkacsoporti ülésén arról
esett szó, hogy a PPK-n tervben van egy hallgatókat támogató mentor rendszer bevezetése.
Ezen ülésen Rónay Zoltán oktatási dékánhelyettes is jelen volt. Továbbá ezzel kapcsolatban
igényfelmérést kell végezni a hallgatók körében, hogy pontosan mekkora igény lenne egy
ilyen mentorrendszerre. Még 2022-ben tervezik véghez vinni a fent említett igényfelmérést.
Továbbá Tóth Cintia megosztja azt a Bizottsággal, hogy átdolgozásra kerül a Nemzeti
Felsőoktatási Ösztöndíj pontrendszere, ezért a közeljövőben Tóth Cintia fel fogja keresni
Papp Lajos Tanulmányi Hivatal hivatalvezető Urat, hogy tudjanak időpontot egyeztetni és
elkezdődhessen a közös szervezés.

4, Egyebek

Nem érkezett több bejelentés, így Tóth Cintia az ülést 15:20 perckor lezárja.

Budapest, 2022. március 03.

Tóth Cintia Téglási Berta
elnök elnök

Tanulmányi Bizottság
ELTE PPK HÖK                                                                           Ellenőrző Bizottság

ELTE PPK HÖK
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