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1. Bemutatkozás
Máté Anna vagyok, 1991. február 1-jén születtem Szekszárdon. A Duna jobb partján
fekvő Gerjen községben nőttem fel, itt jártam általános iskolába is. Középiskolai
tanulmányaimat, a paksi Vak Bottyán Gimnáziumban végeztem, humán tagozaton
érettségiztem 2010-ben. A gimnázium harmadik osztályában szereztem középfokú
nyelvvizsgát angol nyelvből, valamint előrehozottan érettségiztem művészettörténetből,
angol nyelvből és informatikából. Fiatal korom óta az emberek és a társadalom érdekelt
igazán, ezért már a gimnáziumban is tudtam, hogy társadalomtudományi területen
szeretnék továbbtanulni.
2010

szeptembere

óta

vagyok

az

Eötvös

Loránd

Tudományegyetem

Társadalomtudományi Karának szociológia BA szakos hallgatója. Az ELTE TáTK Hallgatói
Önkormányzatához 2011 júniusában csatlakoztam, mint Ellenőrző Bizottsági tag, feladatom
a Hallgatói Önkormányzat szabályos működésének felügyelete valamint az Elnökségi ülések
és Küldöttgyűlés jegyzőkönyvének vezetése volt. Innen 2012 februárjában „igazoltam át” a
Tanulmányi Bizottsághoz: ekkor választott a Küldöttgyűlés jogsérelmi referenssé, 2012
júniusától pedig Kari Tanács hallgatói frakciójának tagja is vagyok. Jelenlegi tisztségemben
igyekeztem a hozzám forduló hallgatók problémáit a lehető leggyorsabban és
leghatékonyabban megoldani.

2. Háttér
2.1. Jogi keretek
2011. december 23-án az Országgyűlés elfogadta a Nemzeti Felsőoktatási Törvényt.
Az NFTV elfogadása leginkább a hallgatói keretszámok csökkenésével éreztette hatását az
ELTE TáTK-n. A csökkenő keretszámok miatt jóval kevesebb államilag támogatott helyen
tanuló hallgatót vehetett fel a kar idén szeptemberben, a normatív finanszírozás miatt ez
évről évre egyre inkább meg fog mutatkozni a Kar és a Hallgatói Önkormányzat anyagi
lehetőségein is. A már meglévő szolgáltatások számából és színvonalából nem szeretnék
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alább adni, de mindenesetben költség hatékony megoldásokra kell törekednünk, akár a
Gólyatábor méretét, akár a Gólyabál helyszínét vagy a Társadalmi Tanulmányok kötet
példányszámát illetően. Úgy gondolom, hogy a financiális kérdéseket, problémákat
elsősorban a Karnak kell orvosolnia, de a Hallgatói Önkormányzat továbbra is partner
szeretne lenni abban, hogy a felmerülő nehézségeket a lehető leggyorsabban és
leghatékonyabban tudjuk megoldani. A Hallgatói Önkormányzat szívesen átvállal a Kartól
bármilyen jellegű feladatot, aminek kivitelezésére kapacitása, megoldására pedig a
megfelelő eszközei rendelkezésre állnak.
Nehezíti a Kar életét a beszerzési stop is, amely már eddig is sok tervünket, célunkat
lehetetlenítette el, gondoljunk itt akár a közösségi terek kialakítására.
Az év meghatározó feladata lesz az NFTV és rendeleteinek gyakorlatban történő
alkalmazása, amelyre úgy gondolom, a leginkább érintett Bizottságok felkészültek, de készen
kell állnunk a váratlan helyzetek gyors és rugalmas megoldására is.

2.2.

Intézményi keretek

„Házon belül” az egyik legfontosabb tényező a Kar vezetésével való hatékony és
előremutató

együttműködés,

szerencsére

a

Kar

vezetésének

hallgató

központú

beállítottsága ezt lehetővé is teszi. Dr. Tausz Katalin dékán asszony mindig nyitott volt
megkereséseinkre, ötleteinkre, amellyel nagyban megkönnyíti a Hallgatói Önkormányzat
munkáját.
Megválasztásom esetén azon fogok dolgozni, hogy a Tanulmányi Hivatal munkatársaival és a
Kar oktatóival a korábbiakhoz hasonlóan jó munkakapcsolatot ápoljunk.
Lágymányoson elég speciális helyzetben vagyunk, mert az Informatikai és a
Természettudományi Karral közösen osztozunk a campuson. Szeretném, ha a három
Lágymányosi Hallgatói Önkormányzat a jövőben is gördülékenyen tudna együtt dolgozni,
érdemes lenne az együttműködést tovább erősítenünk a mindhárom kar hallgatóit érintő
kérdésekben közös üléseken döntést hozni, a campust érintő nagyobb volumenű
kérdésekben csak közös fellépéssel érhetünk el eredményeket.
Megválasztásom

esetén

azon

fogok

dolgozni,

hogy

az

Angelusz

Róbert

Társadalomtudományi Szakkollégiummal az korábbbi évek hűvös viszonya után, folytatódni
tudjon az előző évben megkezdődött közvetlenebb együttműködés. Fontosnak tartom, a kari
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önszerveződő csoportok támogatását, legyen szó sportcsapatról, hobbikörről vagy bármilyen
szabadon szerveződő párt-független hallgatói kezdeményezésről.

„Házon kívül” kiemelten fontos az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal való
folyamatos kapcsolattartás és együttműködés. A közös megoldásra váró feladatokon túl,
aktív szerepet kívánunk vállalni az egyes szakterületek munkájában. Bizottsági elnökeink
eddig is jó munkát végeztek az egyes szakterületi bizottságokban, úgy gondolom, hogy ez a
jövőben sem fog változni. Remélem, hogy az EHÖK a jövőben is el fogja ismerni szakterületi
felelőseink teljesítményét.

3. Érdekképviselet
3.1.

Tanulmányi Bizottság

Egyetemünkön november 15-én megkezdi működését a Neptun tanulmányi
rendszer. Az átállás számos változást generál a hallgatók elektronikus ügyintézésében, ilyen
lesz többek között az elektronikus kérvényezés rendszere, amelyet a 2012/2013-as tanév
második félévétől vehetnek igénybe. A másik fontos változás következő tanévtől az
elektronikus index bevezetése lesz. Fontosnak tartom, hogy az új rendszerrel kapcsolatban
felmerülő kérdésekre a Tanulmányi és Tudományos Bizottság közreműködésével gyors és
pontos válaszokat adjunk. Prioritásként kezelem a Tanulmányi Hivatal munkatársaival való
minél konstruktívabb együttműködést az átállás megkönnyítése érdekében.
A másik kardinális kérdés a 2011-es Nemzeti Felsőoktatási Törvény és az új
Intézményfejlesztési Terv alapján módosított Hallgatói Követelményrendszer alkalmazása. A
módosított szabályozás érvényesítése, valamint a változó felsőoktatás tükrében a HKR
további aktualizálása nagy feladatot ró a karok tanulmányi tisztségviselőire.
Az elfogadott szabályozás értelmében az OMHV kérdőívek kitöltéséért a rangsorolásos
kurzusfelvétel során nyolc pontot kapnak azok a hallgatók, akik minden oktatójukat
véleményezik. Ennek ellenére az elmúlt félévben karunk hallgatóinak mindössze 38,33%-a élt
a véleménynyilvánítás lehetőségével, ami mind az eddigi félévekhez mind az egyetemi
átlaghoz (50,33%) képest meglehetősen alacsony. Mivel az oktatás színvonalának emelése
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csak a hallgatók igényeinek figyelembe vételével lehetséges, kiemelten fontosnak tartom a
kitöltési arány növelését.
Folyamatosan napirenden van az egyes szakok tanterveinek felülvizsgálata, különös
tekintettel az előfeltétel-rendszerekre. A továbbiakban is igyekszem maximálisan a hallgatók
érdekeit

figyelembe

véve

kialakítani

a

Kari

Tanács

hallgatói

frakciójának

tantervmódosításokkal kapcsolatos álláspontját.
Rendkívül sok kérdés érkezik a szakdolgozatok elkészítésével kapcsolatban, és ez az új
tanulmányi rendszerre történő átállás után valószínűleg tovább fokozódik majd. Fontosnak
tartom a szakdolgozatok elkészítésének és leadásának menetét taglaló "szakdolgozati
útmutató" elkészítését, ami jelentősen megkönnyítené a hallgatók munkáját.

A régóta tervezett honorácior státusz bevezetése idénre célegyeneséhez érkezett:
feladatunk jelenleg a tavaszi félévben elfogadott szabályozás gyakorlati megvalósítása.
Terveim szerint a 2012/2013-as tanév tavaszi félévétől lesz pályázható a státusz, amelyet
elnyerő hallgatók a megfelelő előmenetelért cserébe az érdeklődési körüknek megfelelő
kurzusokat végezhetnek el a többletfinanszírozás terhe nélkül.
Fontosnak tartom a tudományos és szakmai ösztöndíj pályázatok valamint a Tudományos
Diákköri Konferencia dolgozatok presztízsének és elismertségének növelését, mivel az
utóbbi időben az Egyetem kutatóegyetemi rangjának ellenére karunkon stagnál a
tehetséggondozási formákban résztvevő hallgatók száma. A TDK dolgozatok számának
emelkedését többek között a karunkon több, mint tíz éve megjelenő tanulmánykötet, a
Társadalmi tanulmányok szerkezetének újragondolásával szeretném elérni. A kötet
elsődleges célja, hogy fórumot teremtsen a magas szakmai színvonalat képviselő, ám még
nem publikált kari dolgozatok számára.
Az elkövetkezendő időszak fontos eseménye, hogy Karunk szervezi 2013-ban a Szociológus
Hallgatói

Találkozót,

amely

2011-ben

vándorkonferenciaként

indult

a

Szegedi

Tudományegyetem gondozásában, és 2 évig Szegeden rendezték meg. A konferencián az
ország összes szociológus-képzést folytató felsőoktatási intézménye képviselteti magát, így
ezt remek lehetőségnek tartom a Karunkon zajló oktatás elismertségének növelésére. A
találkozót az SzHÉK-ekkel és az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégiummal
együttműködve szeretném lebonyolítani.
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3.2.

Diákjóléti Bizottság

Az őszi félév legnagyobb kihívása a tanulmányi rendszer átállása, ez a Diákjóléti
Bizottság munkáját is nagyban érinti, mivel karunkon az 2011 szeptembere óta elektronikus
formában zajlik a rendszeres szociális támogatás leadása valamint évek óta a kollégiumi
jelentkezés is. Célunk, hogy a korábbi elektronikus rendszer előnyeit a Neptunéval
szintetizálni tudjuk, úgy, hogy ez ne jelentsen visszalépést a korábbi évhez képest.
A Nemzeti Felsőoktatási Törvény értelmében megváltoztak a keretszámok, amik az
egyes szakokra maximálisan felvehető hallgatói létszámot írják elő. A megváltozott
keretszámok hatása Karunkat is érintette, az idei tanévtől megnőtt a költségtérítéses
formában tanulók száma, közülük sokan Diákhitel2 igénybevételével finanszírozzák
tanulmányaikat. Reagálva a megváltozott hallgatói igényekre úgy gondolom, hogy a
Diákjóléti Bizottság profilját a Diákhitel2 ügyintézésben nyújtott segítséggel bővítenünk kell
az előttünk álló évben.
Szintén profilbővítés céljával emelnénk be a bizottság feladatai közé a különböző szociális
ösztöndíjprogramok megpályázásában való segítségnyújtást is, kiemelt figyelmet fordítva a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra. Ez az ösztöndíj önköltséges
hallgatók számára is megpályázható, ezért szeretnénk a hallgatóknak a legszélesebb körű
tájékoztatást adni. Habár az igénylés a lakcím kártya szerint bejelentett lakhely
önkormányzatánál igényelhető, úgy gondoljuk, hogy a Hallgatói Önkormányzat könnyebben
elérhető lehet, mint az adott önkormányzat. Sajnos nem minden önkormányzat csatlakozik
ehhez a programhoz, de célunk utánajárni a programban résztvevőknek, ezzel is
megkönnyítendő a pályázást. Mindemellett folyamatos kapcsolatot szeretnénk tartani az
Oktatási Igazgatóság ösztöndíj ügyintézőjével.
Véleményem szerint, megfelelő tájékoztatás és információ áramlás hiányában még
mindig sokan maradnak le olyan ösztöndíj lehetőségekről, amelyeket sikeresen
megpályázhatnának, ezért

a

bizottsággal karöltve terveink közt

szerepel

olyan

ösztöndíjprogramok felkutatása és a hallgatókkal való megismertetése, amelyek nem csak
hátrányos helyzetű hallgatóinknak nyújthatnak segítséget.
Az újítások és profilbővítések mellett szeretnénk megtartani a már bevált és jól
működő elemeket a Diákjóléti Bizottság munkájában. A rendszeres szociális támogatás
leadási időszakában továbbra is szeretnénk kiemelt figyelmet fordítani a tájékoztatásra és a
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kérdések megválaszolására, ezért, mint e-mailben, mint telefonon a bizottság minden tagja
is elérhető lesz. Idén is, a statisztikák alapján szeretnénk felül vizsgálni a pontrendszert,
amely alapján a rendszeres szociális támogatás bírálása történik.
2013-ra várható az új Térítési és Juttatási rendelet, ami felváltja az 51/2007-es
kormányrendeletet, amely a hallgatók ösztöndíjról szóló jogszabályait határozza meg. Annak
érdekében, hogy a változások a lehető leggördülékenyebben folyjanak le, folyamatos
kapcsolatot tartunk az EHÖK szociális alelnökével és a HÖOK-kal is. Előfordulhat, hogy az új
rendelet megváltoztatja az ösztöndíj-formákat, a hallgatók pályázási lehetőségeit és
jogosultságaikat is. Mindenképpen szükség lesz a rendelet hatályba lépése után HKR
módosításokra, amelyben a TáTK HÖK Diákjóléti Bizottsága szeretne aktív és hatékony
munkát vállalni, ezzel is képviselve a hallgatói érdekeket.

Karunk idén elnyerte a Fogyatékos-barát Munkahely megtisztelő címet, s úgy
gondolom, ennek szellemében kell tovább dolgoznunk az esélyegyenlőségi kérdéseket
illetően. A TáTK HÖK esélyegyenlőségi referensének továbbra is hatékonyan kell
együttműködnie az EHÖK esélyegyenlőségi referensével. Szeretném, ha karunk is otthont
adna érzékenyítő programoknak, mert ezek a rendezvények segíthetik felébreszteni
hallgatótársainkban a toleranciát és mélyíteni az empátiát és elfogadást a fogyatékkal élők és
speciális szükségletű társaink iránt. Szeretnénk, ha a Neptun, és azok a rendszerek, amelyek
a hallgatók tanulmányait segítik akadálymentesítettek lennének, megkönnyítve a látássérült
hallgatók helyzetét.

Karunk hallgatói közül legtöbben a felújított Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumba
nyertek felvételt, de emellett az Ajtósi Dürer sori, Vezér úti, Nagytétényi úti, Nándorfejérvári
úti és Kerekes Kollégiumban is laknak TáTK-s hallgatók. Ezért elengedhetetlen, hogy a
Kollégiumi referens továbbra is folyamatos kapcsolatot ápoljon a diákbizottsági elnökökkel.
A Neptun átállás miatt az ösztöndíj utalások rendszere is megújul, ezért kiemelt
figyelmet kell fordítanunk az utalási listák rögzítésére. Munkánkat könnyíti, hogy mint a Kari
informatikussal, mint a Tanulmányi Osztállyal hatékonyan tudunk együtt dolgozni.
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3.3.

Külügyi Bizottság

Az utóbbi években egyetemi szinten némileg csökkent azoknak a hallgatóknak a
száma, akik úgy gondolják, hogy egyetemi éveik alatt szeretnének hosszabb-rövidebb időre
külföldön tanulmányokat folytatni. Karunkon csereprogramban résztvevő hallgatók száma
stagnál. Az érdeklődés növelésének lehetőségét a rendszeres és minőségi tájékoztató
programokban látom, amelyek megismertetik a hallgatókat az előttük álló lehetőségekkel. A
legnépszerűbb külföldi ösztöndíj program az Erasmus, amely segítségével a Kar számos
hallgatója tanulhatott, kutathatott egy idegen országban, illetve mi is sok külföldit
fogadhattunk. Ezért továbbra is támogatnunk kell minden olyan programot, amely a külföldi
hallgatók itt tartózkodását teszi színesebbé és gazdagabbá, hogy ezzel is öregbítsük hazánk
és az egyetem hírnevét.
Az elmúlt években kevésbé hatékony mentorrendszer sikeres átalakuláson ment
keresztül, aminek köszönhetően az idei évben minden eddiginél többen szerettek volna
csatlakozni. Mentorrendszerünk sikerességét az is bizonyítja, hogy más karok is érdeklődtek
a megújult működési rend után, amelynek minőségéből a következő évben sem szabad
alábbadnunk. Emellé hasznosnak tartom bevezetni a kiutazó, majd hazatérő hallgatók
tapasztalatainak összegzését, hiszen benyomásaik ismerete és visszacsatolásaik nem csak a
kiutazás előtt állóknak lenne könnyebbség, hanem a Külügyi Bizottság munkáját is segítené.
A Társadalomtudományi Karon jelenleg tizenegy mesterképzés közül választhatnak a
hallgatók, melynek jelentős része a fiatal szakok közé sorolható. A következő évre nézve
elsődleges célunknak tekintjük, hogy megfelelő partner egyetemet találjunk a kiutazás
lehetőségéhez ezeken a viszonylag új mesterszakokon tanuló hallgatóinknak is. Ezt annál is
inkább meg kell tennünk, mivel az Erasmus szerződések ciklikusak, a minőségi
együttműködés érdekében hat évenként újra kell kötni őket. Az újraszerződés 2014-ben lesz
esedékes, de a felkészülést már ebben a tanévben tanácsos elkezdeni.
A Külügyi Bizottság hagyományosan jó kapcsolatot ápol más karok külügyeseivel és az
ESN Hungary-vel is, szeretném ezeket a jó kapcsolatokat a továbbiakban is fenntartani, mert
általuk kölcsönösen képesek vagyunk jól működő módszerek átvételére és alkalmazására.
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4.

Kommunikáció
A hatékony kommunikáció mindennek az origója. Véleményem szerint a Hallgatói

Önkormányzatnak javítania kell a kommunikációs stratégiáján, hogy azok, akiknek a
képviseletét vállaltuk, pontosan tudják, hogy kik és milyen munkát végeznek értük. Ennek
érdekében hoztuk létre az előző tanévben a TáTK HÖK Munka Blogot, amit az idei évben
szeretnénk továbbfejleszteni, gyakoribb bejegyzésekkel növelni az oldal látogatottságát.
Újra kell gondolnunk a Heti Hétfői Hírlevél szerkezetét is, szerencsére egyre nagyobb
közönség tekinti kommunikációs csatornájának a HHH-t, ám emiatt gyakran túl hosszú, és
ömlesztve tartalmazza különböző területek híreit. A megoldást a Kommunikációs
Bizottsággal egyeztetve fogjuk kitalálni, de alapvetően ezt az egységes, de tematikussá
rendezett megjelenésben látom.
A Hallgatói Önkormányzat honlapja az elmúlt években fejlődött, ugyanakkor véleményem
szerint még mindig sok, jelenleg még kihasználatlan lehetőséget rejt magában. Ennek
megfelelően a Tanulmányi Bizottság régi vágyát, a tudományos honlapot is a HÖK honlap egy
aloldalaként szeretném megvalósítani.
A korábbi évekhez képest egyértelmű a Facebook térhódítása a fiatalok
kommunikációjában. Ezért úgy vélem, a korábban jól működő szakos levelező listák szerepe
átgondolásra szorul, emellett továbbra is szeretnénk minden évfolyamnak és szaknak
Facebook csoportot létrehozni, segítve ezzel az új hallgatóink integrációját és
kommunikációját.
Fontosnak tartom, hogy a bizottságnak mindig legyen olyan tagja, aki ért a video
készítéshez és vágáshoz, valamint a képszerkesztéshez, hogy kellőképpen ki tudjuk használni
az internet és a YouTube csatornánk nyújtotta lehetőségeket, valamint így el tudjuk készíteni
magunknak a plakátjainkat, sőt, akár EHÖK szinten is segítséget tudunk nyújtani ezekben a
feladatokban.
Egyetemünk kari lapjainak egyik legszínvonalasabbja a TátKontúr. Sajnos, a
szerkesztőség régi vágyát, a példányszámnövelést, a csökkentett keretszámok miatt nem
tekinthetjük reális célnak az ebben évben. Az alacsonyabb példányszám megnehezíti a
hirdetők felkutatását, de bízom abban, az újság ennek ellenére is a megszokott, színvonalas
lapszámokkal tud megjelenni.
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A minden évben megjelenő kiadványainkon nem tervezek változtatni, szeretném kiadni
jövőre is a Társadalmi Tanulmányok tanulmánykötetet, a Külügyi Iránytűt és a
Gólyakiadványt, létjogosultságukat népszerűségük mellett hasznosságuk is igazolja.
A hatékony kommunikációhoz hozzátartozik, hogy a különböző rendezvényeken a
Hallgatói Önkormányzat képviseltesse magát, kiemelt figyelmet fordítva az Educatio
kiállításra és a kari nyílt napra. A nyílt nap szervezésében a Hallgatói Önkormányzat továbbra
is aktív szerepet szeretne vállalni, segítve ezzel a Tanulmányi Hivatal munkatársainak
munkáját.

5.

Rendezvény-szervezés
A rendezvényeket illetően úgy gondolom, az a legalapvetőbb, hogy megtaláljuk az

egyensúlyt a szakmai, kulturális és könnyed szórakoztató események között.

5.1. Szórakoztató rendezvények
Az egyetemi élet meghatározó eseményei a gólyatábor, a gólyabál és a felező bál, úgy
gondolom, hogy ezek a Társadalomtudományi Karon mindig színvonalas rendezvénynek
számítottak. A szigorú rendezvényszervezési szabályok és a közbeszerzés törvény miatt
fontosnak tartom, hogy a Karok előre egyeztetett rendezvénynaptárt állítsanak össze, s
ahhoz következetesen tartsák magukat. Valamint saját munkánk megkönnyítése érdekében
belső rendezvénynaptár összeállítását is célszerűnek tartom.
Tapasztalataim szerint a kulturális programok sajnos kevésbé mozdítják meg a
hallgatókat, mint azt szeretnénk. Ezért, megválasztásom esetén, szeretnék hallgatói
igényfelmérést végezni, s ennek alapján összeállítani a második félév kulturális programjait,
bízva abban, hogy ezáltal jobban meg tudjuk határozni, hogy milyen jellegű kulturális
programokra van igény, s milyenekre kevésbé.
Jelenleg nincs a Karon olyan, rendszeresen megszervezett rendezvény, amin az
oktatók és hallgatók oldottabb légkörben találkozhatnának. Ezt a hiányt szeretném orvosolni
a szakestekkel, melyeknek lebonyolításában elsősorban a Szakos Hallgatói Érdekképviselet
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tagjaitól és a Belügyi Bizottságtól kérnék segítséget. A szakesteken kívül szeretném, ha
újraélesztenénk a Szociológusok Testközelbent, ahol egy adott témáról, karunk valamely
meghívott oktatójával folytathat a közönség a szemináriuminál kötetlenebb formában
eszmecserét.
5.2. Szakmai rendezvények
Az ELTE országunk egyik legkiválóbb egyeteme, ezért kiemelten kell kezelnünk a hallgatók
által vagy részben hallgatók által szervezett szakmai rendezvényeket.
A programom korábbi részében már említettem a kari TDK dolgozatok presztízsének
növelését, amelyek nélkül nincsen színvonalas kari TDK konferencia.
Át kell gondolnunk a Társadalomtudományi Pikniket is, mert jelenlegi formájában a
rendezvény nem vonz elég látogatót - ámbár a résztvevők mindig pozitívan nyilatkoznak a
meghallgatott előadásokról. Úgy gondolom, elengedhetetlen, hogy legyen évente legalább
egy ilyen szakmai rendezvény, ám a Pikniknek, mint a lebonyolítását, mint szerkezetét újra
kell terveznünk, ebben a Rendezvényszervező Bizottságon kívül szintén a SzHÉK-ek
segítségére szeretnék építeni.
5.3. Sport rendezvények
A rendezvényszervező bizottság feladatai közé tartozik a kari sportélet koordinálása is. A kar
továbbra is az ELTE központosított sportprogramjának és ütemtervének útján kíván haladni, ami
egységesíti a hallatók lehetőségeit, koncentrálja a szűkösen rendelkezésre álló erőforrásokat, és a
lehető legnagyobb hatásfokkal biztosít sokrétű sportlehetőségeket. Egyaránt kívánjuk támogatni a
szabadidő- és versenysportot is, továbbra is fenntartva a kari sportösztöndíjas támogatási rendszert.
Sportrendezvények terén az eddigiekhez hasonlóan kívánom támogatni az ELTE-BEAC, ELTE SE és
ELTE Sport Kft. szervezetekkel szorosan együttműködő Egyetemi Sportbizottságot, melynek
sportreferensünk természetesen oszlopos tagja.

6.

Minőségbiztosítás
Minőségbiztosítás terén a Hallhatói Önkormányzatnak három területre kell

fókuszálnia: az oktatói minőségbiztosításra, a hallgatói minőségbiztosításra valamit a
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Hallgatói Önkormányzat minőségbiztosítására. Az elsőben mindenekelőtt az OMHV
kérdőívek nyújthatnak segítséget, ezért prioritásként kell kezelnünk a kitöltési arány
növelését. Hallgatói minőségbiztosítás terén a szakos tantervek valamint a Hallgatói
Követelmény Rendszer folyamatos felülvizsgálatát tartom célravezetőnek, kiemelve, hogy
nem az a cél, hogy csak szűk réteg számára teljesíthető követelményeket támasszanak a
hallgatókkal szemben, hanem az, hogy a birtokunkban lévő tudást a gyakorlatban
hasznosítható legyen, növelve ezáltal is a megszerzett diploma értékét.
A Hallgatói Önkormányzat minőségbiztosítását egyrészről az kari, egyetemi és HÖOK
vezetőképzőkön való részvételben látom, ezek az alkalmak nem csak a szakmai
kompetenciákat erősítik, hanem alkalmasak a csapatban dolgozás képességének
fejlesztésére is. Másrészt nagy hangsúlyt kell fektetnünk az utánpótlásképzésre, a Bolognarendszer miatt magas a fluktuáció, ezért már az utánpótlásképzés során a szakmai
felkészítésnek kell a legnagyobb teret szentelni, hogy a Hallgatói Önkormányzathoz újonnan
csatlakozók is hozzáértően kezdhessék el munkájukat.

7.

Motiváció
Már egészen fiatalon is érdeklődtem a társadalomi kérdések és a közélet iránt.

Sajnos, gimnáziumi éveim alatt nem volt alkalmam szervezeti szinten dolgozni a közösségért,
de városi diákéletből mindig aktívan kivettem a részem. A csapatmunka szépségeit és
nehézségeit, az együtt alkotás örömét, már fiatalabb koromban megismertem, igaz, akkor
még csak hobbijaimnak köszönhetően. Ezért az egyetemre kerülve annál lelkesebben fordult
érdeklődésem a hallgatói közélet és a Hallgatói Önkormányzat munkája felé.
A leköszönő HÖK Elnök, Kovács Anna Sára a már korábban is stabil szakmai alapokon
nyugvó Hallgatói Önkormányzat munkáját még magasabb szintre emelte azzal, hogy egy elés befogadó, ugyanakkor precíz szakmai munkát végző csapatot épített. Megválasztásom
esetén ugyanezen irány elvek alapján szeretnék dolgozni, hiszen az elmúlt időszak
tapasztalatai is azt mutatják, hogy a nyitottság és előrevivő kommunikációra való képesség
minden szervezetnek csak előnyére válhat.
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Szeretnék a korábban megkezdett úton haladni tovább, mint a mindennapi munka,
mint pedig a project-jellegű feladatok terén magas nívón dolgozó, stabil értékrendű csapatot
kívánok építeni.

Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést, hogy munkámban támogatni szíveskedjen!

Máté Anna
HÖK Elnök-jelölt
Budapest, 2012. október 25.
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