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1. KARI ELNÖKSÉGI ÜLÉSEK – Február 20, 27.


Az üléseken az alábbi témák hangzottak el:
o Nyári szabadegyetem promo
o jogász tantervi reform
o alapszabály-módosítás
o rendkívüli választások kiírása
o soft skills kurzus
o rangsorolásos tárgyfelvétel alternatívái
o kerti bútor rendelése
o szoc.tám
o mentorprogram
o irodavezetők feladatköre

2. TÁRGYFELVÉTEL – Február 6-17.


Idén sajnos nagyon nehézkesen indult el a rangsorolásos tárgyfelvétel időszaka a
Neptun többszöri leállása és lefagyása miatt, így nagyon sok panasz érkezett hozzám.
Ezeket igyekeztem minél előbb orvosolni, a hallgatókat megnyugtatni, az
óraütközések ügyében intézkedni, valamint az utólagos tárgyfelvételnél segítséget
nyújtani.
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3. MESTERSZAKOS SPECIALIZÁCIÓ MEGBESZÉLÉS – Február 9.
 A Politikatudomány mester szakon a II. szemesztertől kezdve 2 szakirányon
tanulhatnak a hallgatók, az ÁJK-n közpolitika szakirányon, a TÁTK-n pedig választási
szakirányon. A hallgatók decemberben előzetesen leadták a TO-n a preferált
szakirányról a kérelmüket, február 9-én pedig ezeket összesítettük Pesti Sándor
Intézetigazgató úrral, Balogh László Tanár úrral (a TÁTK szakirány vezetőjével) és
Bihari Zsuzsannával, a Tanulmányi Hivatal vezetőjével. A preferenciák mellett a
hallgatók előző félévi korrigált kreditindexeit is számításba vettük az átsorolásokkal
kapcsolatban.

 Idén rendkívül alacsony volt az összes társadalomtudományi mesterképzésen a
jelentkezők és felvettek száma, így végül nyolcan az ÁJK-s, kilencen a TÁTK-s
szakirányon folytatják a tanulmányaikat.

4. ÉVFOLYAMKÉPVISELŐI MEGBESZÉLÉS – Február 13.
 A Politikatudományi Intézet egyik legfőbb célja, hogy a hallgatói észrevételek,
vélemények és igények minél inkább becsatornázódjanak, így február 13-án a
politológus évfolyamképviselőkkel és Pesti Sándor Intézetigazgató úrral megbeszélést
tartottunk az elmúlt félév tapasztalatairól. A képviselők őszintén elmondhatták az
évfolyam véleményét a tantárgyakkal és oktatókkal kapcsolatban. Úgy érzem, hogy
ezek a megbeszélések rendkívül hasznosak a visszacsatolás szempontjából.

5. ÉVFOLYAM- ÉS SZAKDOLGOZAT TÁJÉKOZTATÁS – Február 14.
 „Hogyan írjunk évfolyam- és szakdolgozatot?” címmel tájékoztató előadást
szervezetem az alapszakos másod- és harmadéves hallgatóknak, mivel többen is
megkeresetek, hogy igazából nem is tudják, hogy hogyan álljanak hozzá az íráshoz.

 A tájékoztató előadás során igyekeztem a formai követelmények és hivatkozási minták
mellett minél több tapasztalati tudást átadni, kezdve a konzulens- és témaválasztástól a
megfelelő hipotézis kiválasztásáig.

 Az eseményre nagyon sokan eljöttek, mely azt is mutatja, hogy az ilyen jellegű
elbeszélgetésekre tényleg igény van. A tudományos írás alapjait, ha minden jól megy,
és átmegy a politológus tantervi reform, a következő évfolyamok már kötelező tárgy
keretében tanulhatják.
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6. POLITOLÓGUS BIZOTTSÁGI ÜLÉS – Február 14.
 A szemeszternyitó bizottsági ülésünket február 14-én tartottuk meg, melyen
megbeszéltük az előző félév tapasztalatait és a következő félév teendőit. Az ülésen az
alábbi témák merültek fel:
o két ünnep közötti vizsga lehetősége
o szóbeli vizsgáknál kötelező tételhúzás
o előadások időtartama
o tematikák közötti átfedés


Gáspár Kristófnak köszönöm a sok munkáját ezzel kapcsoltban!

o Jurátusban tudományos hírlevél létrehozása az OTDK-n szereplő hallgatókról
o szakmai gyakorlat engedélyeztetése
o jövő évi kisokos átírása
o jogász tanszékekkel kapcsolatos problémák orvoslása
o katalógusos előadások
o SPSS különbözeti órák
o Erasmus bővítés
o szigorlat, diplomavédés
o megajánlott jegyek
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7. KARI TANÁCS – Február 28.
 A februári Kari tanácson részt vettem, melyen az alábbi témák hangzottak el:
o Személyi ügyek:


helyettesítés céljából határozott idejű tanársegédi alkalmazás
Büntetőjogi Tanszék (Doszpoth Anna)



Tudományos Diákköri Tanács alelnökének megválasztása
(Pozsár-Szentmiklósy Zoltán)



Professor emeritus cím adományozása
(Szilágyi Péter)

o Jogász nappali tagozatos tanterv első olvasatban történő tárgyalása
o Konzultáció az egyetemi docensi munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó
kari különös szabályokról

8. TOROCKÓI SZABADEGYETEM SZERVEZÉSE – Február
 A tábor szervezését 2 2-ben kezdeményezte a POLITEIA –
Politikatudományi Egyesület, a Kolozsvári
(Ko PoT) 2

omániai Magyar

agyar Politológus-hallgatók Társasága

óta lépett elő társszervezővé. Tanárok és diákok közösen szervezik

meg a festői környezetben található Torockói Szabadegyetem és Diáktábort, amely
elsősorban a politikatudománnyal foglalkozó egyetemistákat szól tja meg.

 Immáron hatodik alkalommal az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Karáról is vendégül látnak tizenöt politológus hallgatót. A hallgatók
részt vesznek a szakmai programokon, meghallgatják magyarországi és erdélyi
politológusok, társadalomtudósok, politikusok és más közéleti személyiségek
előadásait.

esterszakos valamint TDK-versenyen szerepelt hallgatóknak arra is

lehetőségük ny lik, hogy bemutassák szakdolgozatukat, illetve tudományos diákköri
dolgozatukat.

 A hónap folyamán a legtöbb feladatom mindenképpen a Szabadegyetem szervezésével
kapcsolatban volt. Az EHÖK kiírta a Kulturális- és szakmai pályázatot, mely minden
évben jelentős mértékben járul hozzá a tábor finanszírozásához.

 A pályázathoz pontos időpontot, helyszínt, valamint minden finanszírozási egységhez
3 árajánlatot kellett csatolni, mely rendkívül megnehezítette a dolgomat, mivel a
szabadegyetem szervezése még nagyon kezdeti fázisban van.
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 A pályázat elkészítéséhez felvettem a kapcsolatot

utazási irodával,

busztársasággal, valamint több erdélyi szálláshellyel is, továbbá Heil Kristóf

ihály

pályázati referenssel is.

 Az EHÖK-ös forrásból a 1 ÁJK-s hallgató szálláshelyére, valamint utazási költségére
kértünk támogatást. Közben kiírták a kari szervezeti ösztöndíjat is, melyből a
projekttámogatási alapra pályáztunk. A kari forrásból az oktatók/előadók és a sofőr
szállás- és étkezési költségeit, valamint a hallgatók étkezési költségeit szeretnénk
finanszírozni.

 A pályázat során szeretném megköszönni a segítségét Szentpéteri Eszter gazdasági
ügyekért felelős alelnöknek, Pap Anna bizottsági tagomnak és a Politológus TDK
tagjának, valamint Oravecz Zsófia volt politológus ügyekért felelős alelnöknek.

Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést a beszámolóm elfogadásra.
Az alelnöki munkámért közéleti ösztöndíjban részesültem.
Budapest, 2017. március 3.
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