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ALELNÖKI BESZÁMOLÓ 

2017. Március 

 

1. KARI ELNÖKSÉGI ÜLÉSEK – Március 13, 20, 28. 

 Az üléseken az alábbi témák hangzottak el: 

o jogász és politológus tanterv 

o átsorolás feltételei 

o HKR módosító javaslatok 

o sajtónyilvánosság 

o alapszabály-módosítás 

o szombati nyitva tartás 

o mentor kiválasztás 

o Erasmus 

o Felező 

o Kerti bútor igénylés 

o Pubquiz, Ivónap 

o Vezetőképző 

 

2. KÜLDÖTTGYŰLÉS – Március 6. 

 A küldöttgyűlés fő témája az Alapszabály módosító-javaslatának átbeszélése volt. A 

politológus alelnök választásával kapcsolatban változások várhatóak (főként a 

rendkívüli választásokkal kapcsolatban.) A politológus alelnökre vonatkozó részeket 

átnéztem, és az észrevételeimet elküldtem a javaslat kidolgozóinak. 
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3. MENTORMEGBESZÉLÉS – Március 3. 

 A politológus mentoroktatók részvételével (Mráz Ágoston, Ablaka Gergely, Tóth 

Csaba, Mándi Tibor) beszélgetést szerveztem, melyen a politológus mentorprogram 

jövőjét beszéltük át, fő hangsúllyal a mentorok kiválasztására. 

 A hallgatóság képviseletében mellettem Baglyas Dorottya, Gáspár Kristóf és Czabán 

Samu vett még részt a megbeszélésen. 

 

4. TANTERVI BIZOTTSÁGI ÜLÉS – Március 7. 

 Pesti Sándor Intézetigazgató úrral, Somssich Réka Dékán-helyettes asszonnyal és a 

tantervi bizottsági többi oktatói tagjával egyeztettük a Politikatudományok BA és 

Politikatudomány MA szakok tantervi reformjának végleges terveit. 

 

5. JURÁTUS CIKKEK - OTDK 

 Véleményem szerint nagyon fontos, hogy reklámozzuk a hallgatók körében az 

Országos Tudományos Diákköri Konferenciát, ezért kezdeményeztem a Jurátusnál, 

hogy az OTDK döntőjébe jutott politológus hallgatók dolgozatait közöljük rövidített 

formában. 

 http://juratus.elte.hu/politologus-hallgatok-otdk-dolgozatainak-osszefoglaloi/  

 

http://juratus.elte.hu/politologus-hallgatok-otdk-dolgozatainak-osszefoglaloi/
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6. POLITOLÓGUS BIZOTTSÁGI ÜLÉS – Március 28. 

 Az ülésen az alábbi témák merültek fel: 

o politológus kisokos reformja 

o mentorkiválasztás 

o tanulmányi verseny szervezése 

o tantervi reform 

o Torockó 

o Tanszünet 

 

7. KARI TANÁCS – Március 28. 

 A márciusi Kari tanácson részt vettem, melyen az alábbi témák hangzottak el: 

1) Személyi ügyek: tanársegédi pályázat az Alkotmányjogi Tanszéken 

(Lápossy Attila, részmunkaidő) 

2) Tantervek felülvizsgálata 

1. Jogász egységes osztatlan mesterképzési szak nappali és levelező tagozatos 

tanterve 

2. Politikatudományok alapképzési szak tanterve 

3. Politikatudományi mesterképzési szak tanterve 

4. Kriminológia mesterképzési szak tanterve 

3) 2016. évi minőségpolitikai célok teljesülésének értékelése és a 2017. évi 

minőségpolitikai célok meghatározása 

 A Kari Tanács elfogadta mind a két politológus szak új tantervi reformját, ezzel több 

éves munka zárult le. 

 

8. TANULMÁNYI VERSENY SZERVEZÉSE - Március 

 A Politológus bizottság tagjaival kitaláltuk, hogy idén szeretnénk szervezni az első- és 

másodéveseknek Tanulmányi versenyt, melynek fő ösztönző ereje a jegymegajánlás 

lenne. A bizottsággal elkezdtük a szervezési munkálatokat, elkészítettük a verseny 

kiírását és a design-t, továbbá felvettük az oktatókkal a kapcsolatot. 

 A versenyt április végén szeretnénk megrendezni, az évfolyamoknak külön témával és 

feladatsorral. 
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Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést a beszámolóm elfogadásra. 

  

Az alelnöki munkámért közéleti ösztöndíjban részesültem. 

 

Budapest, 2017. április 3.  

 

                                                                                        Ella Orsolya  

                                                                                       Politológus ügyekért felelős alelnök 


