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Küldöttgyűlés alakuló ülés
Részt vettem a november 7-én tartott küldöttgyűlésen, amelyen megválasztásra kerültem.
Oktatási Bizottság
November 18-án a bizottsági pályázat, és felvételi eljárás lezárulását követően megtartottuk az
első bizottsági ülést. A bizottság létszáma tíz fő. Az első ülésünkön meghatároztuk a következő
egy év projektjeit, és a vizsgaidőszakig elvégzendő feladatokat. Helyettesemnek Kovács Réka
Oktatási Bizottság tagját javasoltam.

Moodle
2016/2017-es tanév őszi szemeszterétől kezdve a karon új elektronikus felületet vezettek be az
oktatók, és hallgatók könnyebb kommunikációja, és információmegosztása érdekében. Az új
felület a Moodle lett (https://moodle.elte.hu/auth/saml/login.php?lang=hu&errorcode=4),
amelyet egyelőre kevesen használnak. Mivel ez az online felület lényegesen sokrétűbb a Neptun
Meet Streetnél, ezért felvettem a kapcsolatot Dr. Győry Csabával, aki a kar online tanulmányi
felületeivel foglalkozik. A megbeszélésen ígéretet kaptunk rá, hogy az oktatói guide mellett a
hallgatóknak is készíteni fognak egy kézikönyvet, amely segítségével a hallgatók is
könnyebben fogják tudni használni a felületet, valamint az egyelőre kihasználatlan lehetőségek
(például: fórum) is alkalmazásra kerülhetnek. A hallgatóknak szánt kézikönyv várhatóan
februárra fog elkészülni. Addig is szintén Dr. Győry Csabával együttműködve egy Moodle-re
vonatkozó kérdőívet állítottunk össze, amely által a hallgatók Moodle-lel kapcsolatos szokásait,
és igényeit szeretnénk felmérni. A felmérésre 2016. december 16-ig sort fogunk keríteni, hogy
a kézikönyvben reflektálni lehessen az eredményekre.

SKILLSTART
Mórocz Katával közösen november első hetében lefolytattuk a SKILLSTART reklámozását,
valamint a jelentkezések kezelését. Ezt követően november 10-17-24-én került sor a
csapatmunka, kommunikáció, tárgyalástechnika fejlesztésére. A kurzus során a gyakorlati
tapasztalatokon túl a résztvevő tizenkét fő szakmai ismeretekre is szert tehetett. A kurzust
egyetlen jelentkező sem hagyta el az első alkalomtól kezdődően. 2016. december 1-jén kerül
sor az utolsó – adaptív döntéshozatalt – oktató alkalomra.
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Polgári jogi záróvizsga felkészítő a HÖK szervezésében
Segítettem a felkészítő kurzushoz szükséges operatív feladatok ellátásában.
Hallgatói érdekképviselet segítése
Novemberben a vizsgaidőszak közeledtével megszaporodtak a tanulmányi ügyekre vonatkozó
kérdések, és az évfolyamképviselők feladatai is. Ebből kifolyólag számos hkr-rel, és
érdekképviselettel kapcsolatos kérdést válaszoltam meg, illetve ahol szükséges volt részt
vettem tanszékekkel folytatott kommunikációban, valamint találkozókon.
Mivel a jogász nappali szak negyedik évfolyamán nincs megválasztott évfolyamképviselő,
ezért jelenleg az évfolyam érdekképviseletét egy személyben látom el. Ennek kapcsán több
tanszékkel is felvettem a kapcsolatot, amely azóta is folyamatos vizsgahelybővítések, és
hallgatói vélemények becsatornázása céljából.
Segítettem Lipták Laura külügyekért felelős alelnöknek abban, hogy a tanszékek – ahol
szükséges volt – Erasmus ügyrendben történt változásokat megismerhessék.
Segítettem

a

Diákhitel

elszámolási

problémájának,

és

annak

megoldásának

kommunikációjában.
Egyéni hallgatói kérdések, kérések
Több egyedi hallgatói kérés is érkezett hozzám, amelyek kapcsán tájékoztatást nyújtottam, és
többször jártam a kar Tanulmányi Osztályán.
Gólyabál
Részt vettem a 2016. november 17-én tartott ELTE ÁJK Gólyabálon, amelyen segítettem a
2015/2016. II. szemeszterében lefolytatott szavazáson elnyert legjobb oktatói díjak
kiosztásában. Az ott nem megjelent oktatók díjátadása folyamatosan zajlik Ella Orsolya,
Kovács Réka és Czabán Samu együttműködésével.
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK)
2016. november 11 – 13. között részt vettem a HÖOK vezetőképzőjén Szentpéteri Eszter,
Beneda Tamás, Urbán Kristóf, és Kemény Alex társaságában. Én a vezetői szekción vettem
részt, amely sajnos szakmai elvárásaimnak nem felelt meg, mivel érdemi diskurzusra nagyon
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kevés lehetőség volt, azok a felszíni problémáknál mélyebbre nem tudtak nyúlni az idő hiánya
miatt. Szekció programjai:


A hallgatói önkormányzati autonómia keretei
A három nap alatt egyike a valamilyen szempontból hasznos előadásoknak, de
sajnos itt is az egyedi példa volt az, amely az idő jelentős részét kitette, a
hallgatói önkormányzatok egészséges szervezeti felépítéséről, működési
kereteiről és korlátairól nem esett annyi szó, mint amennyit megérdemelt volna.
A részönkormányzatokról pedig szinte csak említés jellegűen volt szó,
miközben sokunkat ez érintette leginkább.



Diákhitel
A program során tájékoztatást kaptunk a jelenlegi diákhitel rendszerről nagy
vonalakban, majd ezt követően javaslatokkal kellett szolgálnunk arra nézve,
hogy milyen egyéb konstrukciókat lenne érdemes bevezetni, hogyan lehetne
népszerűsíteni, illetve adott esetben megváltoztatni a jelenlegi rendszert.



Nemzeti Ifjúsági Stratégia (NIS)
Szombat délelőtti program során volt mód először arra, hogy csoportokban
dolgozzunk. Talán ez volt a legélvezhetőbb szakmai program számomra, amely
során bár a Diákhitelhez hasonlóan új koncepciót kellett felvázolnunk a NIS
munkatársának.



Tréning
A tréning végül nem valósult meg abban a formában, ahogy meg volt hirdetve.
Számos kiváló, vitára alkalmas téma került felvetésre, de sajnos a rendelkezésre
álló idő alatt sem a vitát, sem valamely képességünk fejlesztését nem lehetett
kivitelezni.

A hétvége – a szekció relatív sikertelensége mellett – kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy
meglévő kapcsolatainkat elmélyítsük, illetve újakat építsünk ki. Ezek a kapcsolatok
segítségünkre lehet abban, hogy az ELTE ÁJK HÖK minden szükséges külső támogatást
megkaphasson a jövőben, továbbá abban, hogy a kari hallgatói önkormányzat tagjai jobban
tudjanak együtt dolgozni.
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Szemeszterre, és vizsgaidőszakra vonatkozó összefoglaló
Az ELTE ÁJK HÖK Alapszabály 75. § (5) bekezdése alapján az oktatási ügyekért felelős
alelnök a vizsgaidőszak lezárultát követő harmadik hét végéig összefoglalót készít az elmúlt
szemeszterről, és vizsgaidőszakról a teljes karon. Az összefoglaló elkészítéséhez hallgatók
részéről beérkező jelzéseket rendszerezzük, valamint közvetlenül ezek gyűjtését célzó online
kérdőíveket fogunk kitöltetni a vizsgaidőszakig, illetve azt követően. A rendszerezés, és a
kérdőívek összeállítása novemberben megkezdődött.
Polgári perjog 1. hallgatói kérdőív
Dr. Varga István Tanszékvezető Úr engedélyt adott, hogy az utolsó szemináriumi alkalmakon
Polgári perjog 1. tantárgy szemináriumi munkáját vizsgáló kérdőíveket tölthessenek ki a
hallgatók.
Kari Tanács
Részt vettem a 2016. november 29-én tarott Kari Tanácson.
Munkámért 40.000 forint, azaz negyvenezer forint díjazásban részesültem.
Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést, és a Tisztelt Ellenőrző Bizottságot ezen beszámoló
elfogadására!

2016. december 3.

Szabó Tamás
oktatási ügyekért felelős alelnök
ELTE ÁJK HÖK
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