
Tisztelt Ellenőrző Bizottság! 

 

Tamás Eszter Kata vagyok, az ELTE-ÁJK HÖK külügyekért felelős alelnöki pozícióját töltöm be 

újbóli megválasztásom, 2014 novembere óta. 

Jelen beszámolóm a 2015. január 15. és a jelen nap, 2015. február 15. között eltelt időszakot öleli fel.  

Ez alatt az idő alatt az alábbi tevékenységeket végeztem: 

 

a.) vizsgákkal kapcsolatosan: 

Amennyiben kérdés merült fel, tájékoztattam a hallgatókat a vizsgázással kapcsolatos 

információkról, valamint a hazaérkezést követően felmerülő problémákat oldottuk meg közösen 

(kreditelismertetés, minimum kreditszámok, esetleges nem teljesített kurzusok, kurzusbeszámítás).  

Leveleztem a Tanulmányi Hivatallal a differenciált tárgyakkal kapcsolatosan, jeleztem a 

problémákat, amik továbbra is fennállnak az Erasmus tanulmányi úthoz/szakmai gyakorlathoz való 

hozzáállást tekintve. 

A hallgatókkal, ahogy eddig is, folyamatosan tartottam a kapcsolatot. 

Biztosítottam, hogy a Tanszékek legalább három időpontot adjanak meg a vizsgák teljesítésre az 

Erasmusos hallgatóknak. 

 

b.) EHKB 

Részt vettem január 20-án az Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság ülésén, amelyen egyetemi 

szinten készítettük elő az Erasmus jelentkezést, megterveztük az Erasmus 7 programját. 

Felvetettem a diploma utáni szakmai gyakorlat kérdését, valamint javasoltam – újfent – a 

költségtérítéses hallgatók költségei csökkentésének a Szenátus előtti napirendre vételét (különös 

tekintettel arra, hogy a jelenlegi évtől kezdődően a Jogi Karon jobbára költségtérítéses hallgatók 

fognak Erasmus tanulmányi útra vagy szakmai gyakorlatra jelentkezni). 

 

c.) Erasmus diploma utáni szakmai gyakorlat 

Megkaptam az egyetem álláspontját az Erasmus+ támogatás keretében igénybe vehető diploma utáni 

Erasmus szakmai gyakorlattal kapcsolatosan, azonban ez nem kedvező a hallgatóinknak, 

elutasították a jelentkezési lehetőséget a diploma utáni ösztöndíjra. Kezdeményeztem az Egyetemi 

Hallgatói Külügyi Bizottság együttes fellépését az ügyben. 

 



d.) Felkészülés az Erasmus jelentkezésre 

Mivel tudtam, hogy az utolsó alelnöki hónapon egy részében külföldön fogok tartózkodni, 

biztosítottam a helyettesítésem arra az esetre (ezt Katona Viktória, külügyi bizottsági tag látta el), ha 

nem lennék azonnal elérhető. Szerencsére, komoly problémát nem jelentett, hogy nem voltam az 

országban. 

 

e.) Alapszabály módosítás 

A külügyekre tekintettel véleményeztem a megújuló Alapszabályt, javaslataimat a szerkesztő 

bizottság a megszületett szövegbe illesztette. 

 

Az előző havi tevékenységgemmel kapcsolatban költségem nem merült fel. 

 

Nicosia, 2015. február 15. 
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