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„Csak nem megmerevedni az élethelyzetekben, csak nem papucsot
húzni és szakállt ereszteni, s mindig ügyelni, hogy a világ teremtő
erői állandó készenlétben és várakozásban találjanak!”
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1. BEMUTATKOZÁS
Kovács Anna Sára vagyok, 1989. november 24-én születtem Kaposváron.
Zalaegerszegen nőttem fel, 2008 szeptembere óta az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalomtudományi Karának hallgatója vagyok. Szociológia BA szakon szereztem
diplomát idén júniusban, júliusban felvételt nyertem szociálpolitika mesterképzésre,
amelyre szeptemberben be is iratkoztam.
A Küldöttgyűlés először 2010. december 6-án, másodszor 2011. november 28-án
választott meg a TáTK HÖK elnökévé újabb egy évre. Júniusban abszolutóriumot
szereztem, így megszűnt a hallgatói jogviszonyom, ezzel minden mandátumom is. Mivel
a folytatólagos jogviszony fogalma és hatályba lépése nem volt egyértelmű számomra,
Dr. Rónay Zoltántól, Egyetemünk főtitkárától kértem állásfoglalást, aki válaszában
szükségesnek tartotta az időközi elnökválasztás lebonyolítását, így a Választási Bizottság
kiírta a pályázatot.
Az alábbiakban olvasható – a korábbiaknál jóval rövidebb – elnöki programom
megírásában a legfőbb motivációm az, hogy kétéves elnöki pályafutásomat szeretném a
novemberi Küldöttgyűlési választásokig mandátumom kitöltésével lezárni. Úgy érzem,
állnak még előttem olyan feladatok, amiket rövid távon, az elkövetkezendő két és fél
hónapban is meg tudok valósítani, vagy legalábbis az alapjait le tudom tenni.

2. RÖVID TÁVÚ FELADATOK
Könyvtár
A Társadalomtudományi Kar könyvtárával kapcsolatban még a tavaszi félév
vizsgaidőszakában fogalmaztak meg a hallgatók több kritikát is. A felsorolt problémák
között szerepelt a nyitva tartási idő, a könyvek kölcsönözhetőségének, digitalizáltságának
hiánya, valamint a késedelmi díj, mint a jelenleg használatos kitiltás alternatívája.
Már a nyáron elkezdtünk dolgozni egy igényfelmérő kérdőíven Tóth Ritával és
Bokodi Mártonnal, ezt a kérdőívet szeretnénk már szeptemberben minél több hallgatóhoz
eljuttatni,

és

a

lehetséges

módosításokat

tartalmazó

előterjesztést

októberben,

legkésőbb novemberben benyújtani a Kar Könyvtárbizottságának, valamint ezt követően
a Kari Tanácsnak is.
Szakdolgozati szabályzat módosítása
Minden tanévben a félév első Kari Tanácsi ülésén tárgyaljuk az esetleges
szakdolgozati és a záróvizsgára vonatkozó szabályzatok módosítását. A Tanulmányi és
Tudományos Bizottság, valamint a Diákjóléti Bizottság egyeztetett Vékony Edittel, a
Tanulmányi Hivatal vezetőjével egy lehetséges módosításról, ami a szöveget nem
kizárólag Times New Roman betűtípusban engedné leadni, hanem olyanokban is, amik a

látássérült hallgatóknak megkönnyítik az írást és olvasást, illetve amik környezettudatos
szempontból kedvezőbbek a jelenleginél. Ezt a javaslatot Vékony Edit azzal egészítette
ki, hogy megoldható lenne ettől az évtől a szakdolgozatok csak elektronikus formában
történő leadása, és szabályzatmódosítással elérhetjük, hogy ne kelljen nyomtatni és
kötni.
Neptun-átállás
Az előző félév óta tudható, hogy november közepétől az ELTE is áttér a Neptun
tanulmányi rendszer használatára. A tisztségviselők betanítása és a hallgatók számára
kiküldendő e-learning és tájékoztató anyagok mellett fontosnak tartom azt is, hogy
lehetőség legyen személyes találkozásra és kommunikációra az átállás előtt és után is.
Terveim között szerepel a Neptun átállás után egy fórum, ahol az új rendszert az erre
igényt tartó hallgatók a már képzett tisztségviselők segítségével ismerhetik ki.
Új tisztségviselők
A TáTK HÖK ebben az évben két alelnököt is ad az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzatba. Ávéd Krisztinát Kalina Gergely EHÖK elnök már 2012 januárjában
felkérte és kinevezte külügyi alelnöknek, rá az idei évben is számít. Újdonság az EHÖK
csapatában azonban a tanulmányi alelnök személye, erre a posztra Mészáros Ádámot, a
TáTK HÖK Tanulmányi és Tudományos Bizottságának elnökét jelölte az elnökjelölt
programjában.
Amennyiben a szeptember 19-i elnökválasztó Küldöttgyűlés bizalmat szavaz
Kalina Gergelynek, és Ádám megkezdi a munkáját a kabinetben, októberben esedékessé
válik
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kinevezése, megválasztása, ezt megelőzően az ő betanításuk. Az eltérő tantervek, az
érkező Neptun és az általános tanulmányis feladatok miatt is fontos, hogy minél
felkészültebbek legyenek, így nagy hangsúlyt kell erre fektetnünk.

3. ZÁRSZÓ
Október 15-e után a Választási Bizottság ismét ki fogja írni a kari Küldöttgyűlési
választásokat, és november végére a hallgatók megválasztják a 2012/13-as tanév
képviselőit, SzHÉK-eseit, a november végén összehívott Alakuló Küldöttgyűlés pedig
szavaz a Hallgatói Önkormányzat elnökjelöltjeiről és programjaikról.
A következő tanév választásain terveim szerint már sem képviselőként, sem HÖK
elnökjelöltként nem indulok. Az elmúlt két év nagyon sokat jelentett nekem, sokat
tanultam és fejlődtem, de novembertől
mesterképzésemmel
hangsúlyt

fektetek

kapcsolatos
ezért

arra,

szakmai
hogy

az időmet és az energiámat inkább a
fejlődésemre

megválasztásom

szeretném
esetén

az

fordítani.

Nagy

elkövetkezendő

időszakban a végére érhessek azoknak a megkezdett projekteknek, amiket elterveztem,
illetve, hogy a TáTK HÖK tisztségviselőit továbbra is megfelelően motiválni tudjam.
Munkámhoz kérem a tisztelt Küldöttgyűlés támogatását!
Kovács Anna Sára
HÖK elnökjelölt
2012. szeptember

