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Legjobb oktatói díjak átadása 

Az ELTE ÁJK HÖK oktatási bizottsága által szervezett legjobb oktatói szavazáson 6 politológus 
oktató kapott kitüntetést (Dr. Mráz Ágoston Sámuel, Dr. Szabó Andrea, Dr. Tóth Csaba, Dr. 
Navracsics Tibor, Dr. Franczel Richárd, Dr. Szabó Márton) a díjátadó hagyományos helyszíne a 
Gólyabál, melyen Szabó Tamással együtt adtuk át a díjakat. A politológus oktatók közül ketten 
jöttek el Dr. Franczel Richárd és Dr. Szabó Márton, nekik a helyszínen adtuk át az oklevelüket. A 
többi oktatót külön kerestem fel és adtam át nekik a kitüntetést.  

Tanulmányi ügyek 

Kiemelkedően sok kérdéssel fordultak hozzám ebben az időszakban a politológus hallgatók. A 
kérdések közül a leggyakoribbak az alábbiakra vonatkoztak: Az elsőéves alapszakos hallgatók 
esetében a vizsgaidőszakra. A másodéves alapszakos hallgatók esetében az évfolyamdolgozatra. 
Harmadéves alapszakos hallgatók esetében a szakdolgozatra, illetve a szakdolgozati kérdések azon 
hallgatók körében is a legtöbbet kérdezett tárgykörbe tartozott, akik nem a mintatanterv szerint 
végzik a képzést. Mesterszak elsőéven a specializáció volt a legfontosabb kérdés. A kérdésekre 
igyekeztem legjobb tudásom szerint válaszolni, ennek kapcsán többször egyeztettem Nyikosné 
Farkas Gabriella intézeti előadóval, illetve Nagy Ágnes tanulmányi adminisztrátorral, akik 
készségesen segítettek minden kérdésben. Nagy Ágnessel hosszasan átbeszéltük a specializáció 
minden részletét.  
Ezen kérdések kapcsán kiemelten fontosnak tartom egy Gyakran Ismételt Kérdések és Válaszok 
nevezetű adatbázis létrehozását, a korábbi hasonló jellegű adatbázis továbbfejlesztésével.  
Az elsőéves mesteres hallgatók specializációja kapcsán a Politológus Bizottság ülésén felmerült, 
hogy a korábbi évek mintájára tartsunk tájékoztatót, amit végül elvetettünk, ezzel kapcsolatban azt 
gondolom, hogy ez hiba volt, hiszen látszik, hogy szükség van erre a tájékoztatóra.  
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Vizsgamagyarázás 

Az elsőéves alapszakos hallgatók számára vizsgamagyarázást tartottunk a politológus mentorok 
segítségével, a tájékoztatót Ács Bence tartotta. Az eseményen power point prezentáció segítségével 
bemutattuk a vizsgajelentkezés menetét, meséltünk nekik a vizsgaidőszakról, milyen szabályok 
vonatkoznak rá, milyen következményekkel járhat ha megbuknak, vagy nem mennek el vizsgázni 
stb. Meséltünk nekik a konkrét vizsgákról és válaszoltunk minden felmerülő kérdésre.  
https://www.facebook.com/events/2010174339261948/ 
Az esemény sajnos nem volt túl sikeres, mert kevés hallgató jött el, ezt a kései meghirdetésnek lehet 
betudni. Az esemény után a prezentációt megosztottuk az elsőéves alapszakos hallgatók 
évfolyamcsoportjába.  
Láthatóan nagy igény van ilyen jellegű eseményre, melyet fontos időben meghirdetni. 
       
Továbbtanulási tájékoztató 

A Politológus Bizottság továbbtanulási tájékoztatót tartott “Merre tovább politológus diplomával? 
Továbbtanulás mesterszakon!” címmel a harmadévés alapszakos politológus hallgatóknak. Az 
esemény nyitott volt az érdeklődő első- és másodéves alapszakos hallgatók számára is. A szervezés 
legnagyobb részét és a moderálást Gáspár Kristófnak köszönhetjük. Erre a programra meghívtunk 
több mesterszakról hallgatókat, vagy volt hallgatókat, hogy mondják el tapasztalatukat az adott 
szakról. Rendkívül hasznosnak és sikeresnek tartom ezt az eseményt. Sok érdeklődő volt és a 
visszajelzések kapcsán pozitívan értékelték.  

https://www.facebook.com/events/1905203543128065/ 
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Nyílt nap 

November 15.-én sor került a jogász és politológus nyílt napra. Hosszas egyeztetés után a két nyílt 
nap egy napon került megrendezésre, időben eltolva külön termekben. Pesti Sándor intézetigazgató 
szerint ez a forma kevésbé volt sikeres, hiszen kevesebb érdeklődő volt a korábbi évekhez képest. A 
politológus nyílt napon Pesti Sándor tartott egy általános tájékoztatót az érdeklődőknek a 
politikatudományok szakról, ezután én tartottam egy beszédet a szakról hallgatói szemszögből a 
HÖK politológus ügyekért felelős alelnökeként, majd Ablaka Gergely tartott egy mintaórát a 
résztvevőknek.  

HÖOK őszi vezetőképző 

Az idén ősszel megrendezett HÖOK őszi vezetőképzőn karunk Hallgatói Önkormányzatának 4 
tagja vett részt (Szabó Tamás, elnök; Kovács Réka, oktatási ügyekért felelős alelnök; Dula Anna, 
gazdasági ügyekért felelős alelnök; Szolcsányi Péter, politológus ügyekért felelős alelnök). Ezt a 
vezetőképzőt kiemelten hasznosnak tartottam több szempontból.  
November 17.-én, pénteken reggel indultunk Siófokra, az esemény helyszínére, ahol több 
képzésben is részt vettünk. Én haladó vezetőképzőn vettem részt, ahol két részben 
megismerkedtünk a vezetői pozícióban rejlő kihívásokkal és ezek megoldásával. Tanultunk arról, 
hogy milyen problémák merülhetnek fel, ezekre milyen válaszokat lehet adni, hogyan lehet 
csapatban dolgozni. Másnap (szombaton)  pályázatíró és projektmendzsmenti képzésen vettem 
részt, ahol elsajátíthattuk a pályázatírás rejtelmeit, sok új technikát és módszert tanulva. A 
projektmenedzsmenti részben megtanultuk a csapatmunka titkát és azt, hogy hogyan kell egy 
projektet sikeresen megtervezni és végrehajtani. Azóta a mindennapjaimban is használom az itt 
megtanultakat és úgy érzem sokat segítenek abban, hogy jobban tudjam ellátni a feladataimat.  
A vezetőképző másik hasznos része az volt, hogy az ország minden részéről és egyeteméről 
érkeztek HÖK vezetők, akik közül többekkel sikerült jó kapcsolatot kiépíteni és egymással 
megosztani a sikeres technikákat, illetve felhívni egymás figyelmét a kevésbé sikeres módszerekre.  
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Események reklámozása 

Több felkérés is érkezett hozzám, hogy bizonyos eseményeket népszerűsítsek a politológus 
hallgatók körében. Ezek közé tartozik a Politológia TDK új eseménysorozata, ami a “Mesterek és 
tanítványok” címet viseli. (https://www.facebook.com/events/154539961827180/) Az első 
eseményen fel is kértek moderátornak.  
A Politikatudományi Intézettől is érkezett hozzám több felkérés is. Ezek közül az egyik "Jog és 
politika viszonya a 21. században” címet viselő konferencia volt, ami karunk 350. évfordulójára 
tartott ünnepi konferencia volt (https://www.facebook.com/events/139595030027617/). Illetve ide 
tartozik a “Ki (vagy mi) a politológus?” (https://www.facebook.com/events/1482362161870843/) 
nevet viselő esemény is, ami egy mintaóra azon hallgatóknak, akik érdeklődnek az ELTE ÁJK-n 
meghirdetett Politikatudomány Mesterszak iránt. Ezen túl érkezett hozzánk szakmai gyakorlattal 
kapcsolatos megkeresés, illetve több előadás is, de ezeket tartottam a legfontosabbnak. 
 
Azért szenteltem ezeknek az eseményeknek egy külön pontot a beszámolómban, mert egyrészt 
örömmel tölt el, hogy ilyen sok programon vehetnek részt hallgatóink, amik nagy részét karunk 
oktatói szerveznek számukra. Ennek ellenére hatalmas passzivitás figyelhető meg, ami miatt olyan 
fontos, hogy ezeket az eseményeket minél nagyobb körben és gyakorisággal hirdessük. Ezt a 
passzivitást nagy problémának tartom és az alelnökségem hátralévő részében kiemelt hangsúlyt 
fektetek rá, hogy ezt csökkentsük. Ennek kapcsán több hallgatóval és oktatóval folytattam már 
egyeztetést, de mindenképpen szeretnék egy nagyobb beszélgetést tartani oktatók és hallgatók 
meghívásával, ahol ennek a kérdésnek a problémáit és esetleges megoldásait megvitathatjuk.  

Ülések 

Ebben a hónapban részt vettem egy Kari Tanácsülésen, egy HÖK Küldöttgyűlési ülésen, egy 
találkozón az EHÖK képviselőivel, ahol bemutatkozott az újonnan alakult ÁJK HÖK elnökség, 
illetve egy ÁJK HÖK elnökségi ülésen.  
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Munkámért 2017 novemberében 40 000, azaz negyvenezer forint tisztségviselői ösztöndíjban 

részesültem. 

Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést fenti beszámolóm elfogadására! 

Kérdés, észrevétel vagy vélemény esetén forduljatok hozzám bizalommal személyesen vagy az 

alábbi elérhetőségek egyikén: 

Facebook üzenet formájában:  https://www.facebook.com/peter.szolcsanyi 

Email:     politologus@ajkhok.elte.hu 

Telefonszám:    +36308312619 

2017. december  03. 

Szolcsányi Péter  

Politológus ügyekért felelős alelnök 

ELTE ÁJK HÖK 
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