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ALELNÖKI BESZÁMOLÓ 

2017. Április 

 

1. KARI ELNÖKSÉGI ÜLÉSEK  

 Az üléseken az alábbi témák hangzottak el: 

o Neptun alkalmazás 

o tantervi reform összefoglaló 

o HKR módosító javaslatok 

o közéleti ösztöndíj módosítása 

o ÚNKP segítők szervezése 

o rektori pályázat 

o Ivónap 

o közösségi terek – új pályázat 

o végleges költségvetési összeg 

o választási kiírás 

o Szabadegyetem 

o politológus tanulmányi verseny 

 

2. RENDKÍVÜLI KARI TANÁCS – Április 4. 

 A rendkívüli Kari tanácson részt vettem, melynek egyetlen napirendi pontja volt: 

Borhy László (a BTK dékánja) rektori pályázatának véleményezése.  

 A Kari tanács tagjai több kérdést is intéztek a pályázó felé, majd támogatásukról 

biztosították a dékán urat. 
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3. TANULMÁNYI VERSENY SZERVEZÉSE - Április 

 A hónap fő munkálatai a POLIMPIA nevű tanulmányi versenyre vonatkoztak. A 

hónap folyamán folyamatosan egyeztettem az oktatókkal, mind a verseny szervezését, 

mind a kérdéssorokat és a javítást illetően, valamint regisztráltam a versenyzőket. 

 A versenyen az elsőévesek a Politikatudomány alapjai II. tárgyból, míg a másodévesek 

Belpolitika tárgyból mérhették össze tudásukat. 

 A verseny április 25-én került megrendezésre, melyen felügyelőként én is részt 

vettem. 

 Sokat egyezettem a HÖK elnökségével a verseny díjazásáról is: a hallgatók végül a 

megajánlott 5-ös jegy mellett könyvutalványban részesülnek. 
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4. KARI TANÁCS – Május 2. 

 Utolsó alkalommal, a májusi Kari tanácson is részt vettem, melyen az alábbi témák 

hangzottak el: 

o ELTE SZMSZ II. kötet, Hallgatói követelményrendszer Kari Különös rész 

módosítása 

o végzett hallgatók által az oklevélátadáskor letett, illetve a kari évnyitókon 

használatos eskü szövegének módosítása       

o 2017/18. tanévi térítési és szolgáltatási díjak elfogadása 

 

5. TOROCKÓI SZABADEGYETEM SZERVEZÉSE 

 Megérkezett a válasz a februárban benyújtott kari, és az EHÖK-ös pályázatokra is a 

Szabadegyetem finanszírozását illetően.  

 A pályázati időszak alatt többször egyeztettem Heil Kristóffal, az EHÖK pályázati 

referensével. 

 Végül az EHÖK Szakmai és Kulturális pályázati alapjából 277.368 Ft-ot, míg a kari 

projekt ösztöndíj keretből 145.000 Ft támogatást kapunk. 

 A júl. 6-9-ig tartó időszakra lefoglaltam a busztársaságot, valamint többször 

egyeztettem Pesti Sándor intézetigazgató úrral a szabadegyetem programjáról. 

 A Szabadegyetemet meghirdettem a hallgatók között, május 26-ig regisztrálhatnak. 

 

6. TANTERVI REFORMRÓL SZÓLÓ ÖSSZEFOGLALÓ KÉSZÍTÉSE 

 A hallgatók között Szabó Tamás oktatási ügyekért felelős alelnökkel közzétettük az új 

tantervi reformot, melyhez összegző támpontokat írtunk. 

 A politológus képzéseken a legfőbb változások: 

o BA képzés: 

• Társadalomfilozófia egy félévre csökkentése 

• Politikai szociológia egy félév 

• A mai magyar társadalom egy félév 

• új tárgy: A tudományos írás alapjai 

• a közgazdaságtan szemináriumok kreditet kapnak 

• a Statisztika szeminárium kötelező lesz 
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• Statisztika előadások csak kéthetente lesznek 

• Közvéleménykutatás tárgy második szemeszterbe helyezése 

• új tárgy: EPG szeminárium 

• új tárgy: ÖP szeminárium 

• az Évfolyamdolgozat előfeltétele az ÖP1. 

• PMPT az ötödik szemeszterbe kerül 

• BVK szeminárium kreditet kap 

• VR egy félév 

• TEP a hatodik szemeszterbe kerül 

• pár tárgynál változik a kreditszám 

o MA képzés: 

• sok tárgy új elnevezést kap és megszűnik a szakszeminárium 

• a szakirányon a legtöbb tárgy kollokvium helyett szeminárium lesz 

• megszűnik az Alkotmányos hatalommegosztás intézményei 

• megszűnik a Társadalomelmélet 

• pár tárgynál változik a kreditszám 

 

7. LEMONDÁS 

 Mivel nagy valószínűséggel júniusban lediplomázom, és a vizsgaidőszak időtartamára 

választást nem lehet kiírni, lemondtam május hónaptól az alelnöki mandátumomról, 

hogy a Választási bizottság még a vizsgaidőszak előtt kiírhassa a választást. 

Szeretném, ha az alelnöki pozícióban folytonosság lenne, és így nyáron is lenne egy 

személy, akihez bármikor fordulhatnak a hallgatók. Köszönöm a bizalmat és a sok 

támogatást az elmúlt egy évben, továbbá sok sikert kívánok a leendő alelnöknek! 

 

Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést a beszámolóm elfogadásra. 

  

Az alelnöki munkámért közéleti ösztöndíjban részesültem. 

 

Budapest, 2017. május 3.  

                                                                                        Ella Orsolya  

                                                                                       Politológus ügyekért felelős alelnök 


