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I. Bizottságalakítás 
 

 November közepén az ELTE ÁJK HÖK alelnökei kiírták a bizottsági tagságra 

vonatkozó pályázatokat. A Külügyi Bizottságba való felvétel követelményei egy 

önéletrajz, egy motivációs levél és az újonnan felvételiző tagok esetében egy 

személyes elbeszélgetés volt (a korábban már bizottsági tagként vagy alelnökként 

dolgozók esetében, korábbi munkájukra való tekintettel az elbeszélgetéstől 

eltekintettem). A szóbeli meghallgatásokra 2017. november 30-án 18:00-kor került 

sor. A szóbelikkel és a volt Bizottsági tagokkal együtt 9 hallgató nyert felvételt a 

Külügyi Bizottságba. Az alakuló ülésre előreláthatóan 2017. december 14-én kerítünk 

sort. 

 

 

II. Külföldi ösztöndíj lehetőségek tájékoztató előadás az 

ÁJK-n 
 

 2017. november 21-én 16:00-tól a Nemzetközi Iroda szervezésében megrende-

zésre került a "Külföldi ösztöndíj lehetőségek tájékoztató előadás az ÁJK-n" című e-

lőadás. Az előadás népszerűsítésében az ÁJK HÖK Külügyi Bizottsága is segített a 

Nemzetközi Irodának. Az eseményen a korábbi Bizottság néhány tagja is jelen volt. 

Az előadáson többek között szó volt a Fulbright által nyújtott lehetőségekről, a 

Tempus Közalapítvány által koordinált ösztöndíjakról (Erasmus+, Campus Mundi, 

CEEPUS, DAAD) és az Erasmus+ szakmai gyakorlatról. 

 

 

III. EHÖK Külügyi Bizottsági ülés 
 

 2017. november 24-én 18:00-kor részt vettem az EHÖK Külügyi Bizottsági 

ülésén. Az ülés során a következő pontokat beszéltük át: 

1. Beszámoló: Dunka Sarolta, EHÖK Külügyekért felelős alelnök beszámolója. 
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2. Erasmus+ kiegészítő támogatás módosítása: Az Erasmus+ kiegészítő támogatás 

pontszámítása esetén szóba került, hogy a pontszámítás részét képezze valamelyik 

(ÖKKI, kumulált, stb.) tanulmányi átlag. Az átlag kérdését az ülésen leszavaztuk. 

3. Erasmus+ főpályázati időszak és Erasmus7: A Bizottsággal átbeszéltük a főpályá-

zati időszak menetét és az Erasmus7 megrendezését. Előreláthatólag az Erasmus7 a 

februári regisztrációs hetet követő héten lesz. 

 

 

IV. Külügyi Nap az Egyetemen 
 

 Az újonnan alakult Bizottság néhány tagjával már el is kezdtük a közös mun-

kát. A következő félév legnagyobb projektje a Külügyi Nap lesz, amelyet az Egyete-

men tervezünk megrendezni. A Külügyi Nap célja, hogy növelje a mobilitási kedvet 

és bemutassa, hogyan lehet jogásztként elhelyezkedni a külügyek területén. Az 

esemény programterve a héten elkészült. A délelőtti és kora délutáni idősávban 

szeretnénk meghívni azon alapítványok képviselőit, akiknél lehetőség van külföldi 

ösztöndíjak megpályázására, hogy népszerűsítsék az általuk futtatott programokat és 

tájékoztassák a hallgatókat az általuk kínált lehetőségekről. Délután egy 1-1,5 órás 

eseményen szeretnénk, ha a Kar oktatói beszélnének a hallgatóknak arról, hogy 

külföldi tanulmányaik és szakmai tevékenységeik hogyan járult hozzá szakmai 

sikereikhez. Este egy vagy két előadással szeretnénk bemutatni, hogy jogászként vagy 

politológusként milyen lehetőségek vannak a külügyek területén. A nap zárásaként 

szeretnénk megrendezni egy külügyi témájú vetélkedőt. 

 

 

V. Politológus helyek bővítése az Erasmus+ programban 
 

 Novemberben az ELTE EHÖK Külügyekért felelős alelnökével sikerült e-

gyeztetnem a politológus helyek bővítése kapcsán. A legnagyobb problémát a hosszas 

és sok adminisztrációval járó procedúra mellett az jelenti, hogy a politológia szakot 

általában a Bölcsészettudományi Karokon oktatják. Ezek alapján arra jutottunk, hogy 

a helybővítések érdekében a következő félév során össze fogjuk gyűjteni azokat az 

egyetemeket, ahova a politológia szakos hallgatók a szívesen mennének. A Nemzet-
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közi Irodával egyeztetve szeretném kiválasztani azokat az egyetemeket, amelyekkel a 

jogász szakos Erasmus+ program már kapcsolatban áll és egy szerződésbővítés 

keretei között szeretném, ha a politológus hallgatóknak is lehetősége nyílna az adott 

egyetemen tanulni. 

 

 

VI. ELTE ÁJK HÖK elnökségi ülés 
 

 2017. november 22-én részt vettem az elnökségi ülésen, ahol többek között 

átbeszéltük a következő 1-1,5 hónap teendőit. 

 

 

VII. Juttatás 
Az alelnöki munkámért tisztségviselői ösztöndíjban részesülök. 
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