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Évfolyamképviselet segítése 

1. A vizsgaidőszakot megelőzően, majd a vizsgaidőszak alatt, és a végéig igyekeztem 

felhívni az évfolyamképviselők figyelmét a fontosabb határidőkre, valamint készítettem 

egy az évfolyamképviselők munkáját segítő segédletet a Hkr., a 2011. évi CCIV. 

törvény (Nftv.), és a 87/2015. (IV. 9.) Kormányrendelet egyes rendelkezéseit 

felhasználva. 

2. Facebookon is segítettem az évfolyamképviselők munkáját, megválaszoltam felmerülő 

kérdéseiket, segítettem egyes évfolyamcsoportokban is információk, 

tanulásmódszertani tanácsok megírásával. 

 

Egyedi kérdések megválaszolása 

A vizsgaidőszak alatt ötvennél több hallgató tanulmányi kérdéseire adtam választ 

[évfolyamképviselői tisztségemből fakadó kérdéseket nem számítva], szükség esetén a 

Tanulmányi Hivatallal is konzultáltam. 

 

Kredittúlépés segédlet 

Decemberben összeállítottam egy rövid kredittúlépést magyarázó segédletet, amelyet 

elküldtem a Tanulmányi Hivatalnak korrekcióra. A korrekciókat még nem végeztem el, de 

várhatóan a tavaszi szemeszter elejére már el fog készülni. 

 

Moodle kérdőív 

Az őszi szemeszter végén kiírt Moodle kérdőív eredményeit az Oktatási Bizottság feldolgozta, 

majd továbbítottam dr. Győry Csabának, így ezt fel fogják tudni használni a hallgatóknak 

készülő Moodle használati útmutató összeállításában. 

 

2016/2017/1. szemeszterre vonatkozó kérdőívek 

Decemberben megosztottam a hallgatókkal a szemeszterre vonatkozó kérdőívet, továbbá 

januárban ehhez kapcsolódóan a vizsgaidőszakra vonatkozó kérdőívet is. Ezek kitöltésére 2017. 

február 8. 12:00-ig lesz lehetőség. A válaszokat ezt követően fogjuk kiértékelni az Oktatási 

Bizottsággal. 
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Polgári perjog 1. szemináriumi kérdőívek 

Megkaptuk a Polgári perjog 1. tantárgyból kiadott szemináriumértékelő kérdőíveket. Sajnos a 

kitöltések száma alacsony, és nem reprezentatív, így a korábbiakhoz hasonló nagy szabású 

értékelés nem várható. 

 

Kari karácsonyi ünnepség 

2016. december 13-án részt vettem a Kari Karácsonyon. 

 

Kari Tanács ülései 

2017. január 10-ei rendkívüli ülésen nem vettem részt. 

2017. január 31-ei ülésen részt vettem. Az ülésen elfogadtuk a tavaszi szemeszterre vonatkozó 

ügyrendet, illetve személyi döntésekben határoztunk. 

 

 

 

Munkámért 40.000 forint, azaz negyvenezer forint összegű közéleti ösztöndíjban részesültem. 

 

Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést fenti beszámolóm elfogadására! 

 

2017. február 3. 

 

Szabó Tamás 

oktatási ügyekért felelős alelnök 

ELTE ÁJK HÖK 

 

 

 

 

   


