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Tanszéki értekezletek
2017. február 8-án a Közgazdaságtani és Statisztika Tanszék értekezletén vettem részt. Az
értekezleten szó volt az előző szemeszter tapasztalatairól, a változtatások eredményességéről.
2017. február 14-én részt vettem a Pénzügyi Jogi Tanszék értekezletén, amelyen az előző
szemeszter tapasztalatairól, a szemináriumi órák megtartásának módjáról volt leginkább szó.
Oktatási Bizottság ülései
2017.02.08. 14:00-18:30
Napirend:
1. Vizsgaidőszaki tapasztalatok
2. Hkr. felülvizsgálat
a. Átnéztük a teljes általános részt (kivéve a speciális szükségletű hallgatókra,
ösztöndíjakra, a tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt megkezdett
hallgatókra vonatkozó átmeneti rendelkezésekre vonatkozó fejezeteket)
3. 2016/2017/2. szemeszterben megvalósítandó feladatok előkészítése, esemény
naptár összerakása
a. orientációs programok
b. készségfejlesztő kurzusok
i. Skillstart
1. A tavaszi szemeszterben is szeretnénk megvalósítani a
Skillstart nevű kurzussorozatot. Ezzel kapcsolatban már
többször egyeztettem Mórocz Katával. Várhatóan hétvégi
idősávban lesznek megszervezve, további részletekről
facebook eseményben lehet majd olvasni.
ii. Szeretnénk továbbá szervezni pályázat, motivációs levél, önéletrajz
írás tréninget, illetve academic writing tréninget.
4. 2016/2017/1. kérdőívekről röviden
a. Röviden ismertettem a Polgári perjog 1. tantárgyra, 2016/2017/1. félév
kurzusaira és vizsgaidőszakára vonatkozó kérdőíveket kitöltöttek számát, és
azt, hogy várhatóan február végén, márciusban fogjuk tudni kielemezni őket.
5. Egyebek
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a. Egyebek napirendi ponthoz nem volt hozzászólás.
2017.02.15. 16:00-20:00
Napirend
1. Hkr. felülvizsgálat – Más karok különös része
a. Átnéztük a többi kar különös részét és az általunk jónak vélt rendelkezéseket
rögzítettük
2. Rangsorolásos tárgyfelvételi pontrendszer korrekciója
a. A tavaszi tárgyfelvételt követően igen nagy elvárásokkal vágtunk bele ismét
a feladatba. A fő irányvonal az volt, hogy új szempontot hozzunk be a
pontrendszerbe. Erre az új szempontra észszerűnek bizonyult a tanulmányi
átlag valamely formájának használata, vagy a pontozás alapjává tétele.
Egyelőre

azonban

nem

sikerült

első

olvasatra

is

működőképes

szempontrendszert összeállítani.
b. Versenyjelentkezés esetén olyan rendszert kell kialakítani, ami kevésbé
terheli a Neptunt, ezzel bízunk benne, hogy elkerülhető lehet a rendszer
leállása.
c. Amint sikerült egy korrekt, és kivitelezhető szempontrendszert összeállítani
a kar hallgatóinak bemutatjuk azt véleményezés céljából. A véleményezést
követően

szavazáson

lehet

majd

választani

a

rangsoros,

vagy

versenyjelentkezős tárgyfelvétel között.
3. 2016/2017/1. kérdőívek elemzése
a. Napirendi pontra idő hiányában nem került sor.
4. Egyebek
a. Egyebek napirendi ponthoz nem volt hozzászólás.
2017. február 28. 14:00 Kari Tanács ülés
A Kari Tanács a személyi döntéseken kívül első olvasatban tárgyalta az új jogász nappali
mintatanterv kialakítása során figyelembe vett szempontokat. A Kari Tanács ülésén szóba
került a Római jog szigorlat kollokviummá alakításának kérdésköre.
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Hkr. módosító javaslat tervezet
A február eleji bizottsági üléseken kidolgozott módosító javaslat tervezetet február végéig
összeállítottuk. Elsősorban a vizsgaszervezés kapcsolatos rendelkezéseket igyekeztünk a
gyakorlat szerint alakítani meggátolva a rossz gyakorlatot, vagy a jó gyakorlat meghonosodását
segítve. Emellett több hallgatóbarát rendelkezést javasoltunk, szorgalmazzuk az évközi
teljesítés lehetőségének intézményének gyakorlatban való megvalósítását. A módosítások
várhatóan április-májusban kerülnek elfogadásra. A módosításokról készülni fog tájékoztató
anyag az évfolyamképviselőknek, valamint a tavaszi szemeszterben összeállítandó Hkr.
kisokosba is bele fognak kerülni (az elfogadástól függően lehet, hogy csak a nyáron készül el a
végleges anyag).
PJ ZV előkészítő
A tavaszi szemeszterben is szervezünk a PJ ZV-t ebben a szemeszterben ismételten teljesíteni
kívánó hallgatók számára előkészítőt. Ennek szervezését megkezdtük.
Tárgyfelvétel
Tárgyfelvétel időszakában továbbra is gyakran válaszoltam hallgatói kérdésekre. Február
végére azonban a kérdések száma jelentősen lecsökkent.
Esélyegyenlőségi referens munkájának segítése
Februárban több alkalommal egyeztettem Sulyok Luca esélyegyenlőségi referenssel. A
hallgatókat is bevonva igyekeztünk feltárni a speciális szükségletű hallgatók tanulmányait
megnehezítő akadályokat vagy azt megkönnyítő segítségeket.

Munkámért 40.000 forint, azaz negyvenezer forint összegű közéleti ösztöndíjban részesültem.
Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést fenti beszámolóm elfogadására!
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2017. március 3.
Szabó Tamás
Oktatási ügyekért felelős alelnök
ELTE ÁJK HÖK
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