
 Kedves elsőéves hallgatótársaim! 

Artner András vagyok, 19 éves, az ELTE ÁJK-n 

tanulok akárcsak ti. Jómagam tisztában vagyok az 

elsőévesek minden tanulmányi problémájával, a 

közeg gimnáziumhoz viszonyított hirtelen 

megváltozásával, az első AJ ZH borzalmaival, a 

Földi-Hamza tankönyv végtelen súlyának 

cipelésével. Veletek “járok” be a közgáz 

előadásokra, veletek éltem át először, hogy milyen 

is az egyetemi életbe belecsöppenni egyik napról a másikra.  

Hogy miért írtam le ezeket? Mint tisztában vagytok vele a közelben van már az évfolyam 

képviselők választása, amelyen én is indulok és a föntebb említetteket alapul véve szeretném 

bemutatni nektek, hogy számomra mik a legfontosabb törekvések. 

Tanárok és diákok 

Úgy gondolom, hogy az elsőéves hallgatók és a tanszékek közötti kapcsolat kezdetleges és 

nincsen meg a megfelelő kommunikáció e két fél között ahhoz, hogy együtt megkönnyítsék 

egymás munkáját. Gondolok itt a pontatlanul ismertetett követelményekre, valamint a 

folyamatos meglepetésekkel szembesülő diákokra. Számomra fontos törekvés, hogy a 

tanszékekkel a lehető legjobb kapcsolatot ápolja az évfolyamunk, hogy mindenkinek 

könnyebben sikerüljön a saját maga elé kitűzött cél elérése. 

Tanulás 

Az egyetem mindannyiunk számára új közeget jelentett, amelybe vagy sikerül beleszoknunk, 

vagy sem. A legszembetűnőbb amivel találkoztunk az a hirtelen megnőtt tanulnivaló anyag 

mennyisége, amit sokszor nehéz felfogni és kétségbeesünk, hogy ezzel most mit kezdjek? Nem 

csupán szellemileg fárasztja le az embert, hanem testileg is. Fontosnak találom, hogy olyan 

tippeket kaphassanak az arra igényt tartó diákok, amelyek segítik őket, hogy a lehető 

legkönnyebben tudjanak tanulni. 

 

 



Diákok véleménye 

Ami tulajdonképpen a legfontosabb szerepe a HÖK évfolyam képviseletének, az az, hogy 

folyamatosan nézzék a diáktársaik véleményét, elvárásait, észrevételeiket stb. és ezeket tovább 

vinni a gyűlésekre. Ugyanis a HÖK a hallgatókért van, az a dolga, hogy ezeket a véleményeket, 

elvárásokat, észrevételeket stb. fontolóra vegyék, mivel minden ember véleménye számít és 

ezek a vélemények formálják egyetemünket.  

Bízom benne, hogy a szavazataitok jó helyre fognak kerülni, függetlenül attól, hogy rám 

szavaztok-e. Remélem sikerült néhány embert meggyőznöm! 

Köszönöm, az olvasásra szánt időtöket! 

 

 


