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Az új alapszabállyal a Külügyi Bizottságnak nem csak a felépítése változik, hanem számos
új kihívással kell majd szembenéznie.
Az egyik legfontosabb feladata a Bizottságnak a könnyű átmenet megteremtése lesz a
mentorok számára, akik az ESN ELTE megalakulásával már a szervezet alá tartoznak. A
megfelelő működés érdekében elengedhetetlen a folyamatos kapcsolattartás az ESN ELTE
Társadalomtudományi Kar kari koordinátorával. Úgy gondolom, hogy a szervezet támogatása
kulcsfontosságú. Ennek keretében feladatunk, hogy biztosítsuk a kommunikációt és az
együttműködést a kari Erasmus-koordinátor és az ESN koordinátor között, megfelelően
tájékoztatassuk a mentorokat (például az elérhető kari támogatásokról, vagy az Erasmuspályázás során elérhető pluszpontról) és szükség esetén segédkezzünk a programokban. A
legutolsó félévben megrendezésre került mentortovábbképzés egy elengedhetetlen első lépés
az új mentorok számára, így a megfelelő alapok, eddigi tapasztalatok és a jelenlegi jógyakorlatok
átadása is a Külügyi Bizottság teendője, hogy ezzel is könnyítse az ESN ELTE működését.
A mentorrendszer ESN ELTE alá kerülésével a Bizottság főbb feladatai közül ezután a
kiutazó hallgatók támogatása és tájékoztatása lesz az egyik leglényegesebb. Az előző év során
sikeresen összeállítottunk egy részletes, egyszerű pályázási útmutatót. Ezen felül szükségét
látom, hogy egy olyan egy- vagy többalkalmas képzést is biztosítsunk a kiutazó hallgatóknak,
amelyet a részképzés (vagy szakmai gyakorlat) megkezdése előtt el tudnak végezni, és amely
felkészíti őket a külföldön tartózkodás során felmerülő kihívásokra, legyen az nyelvi, szakmai
vagy kulturális. Ebben a Pedagógiai és Pszichológiai Karon működő külügyi bizottság segítségét
szeretném majd kérni, mert náluk régóta működik egy hasonló tréning, és úgy vélem, hogy sok
hasznos tanáccsal tudnak majd minket is ellátni.
Ezen felül a többi elérhető ösztöndíjra is nagyobb hangsúlyt kívánok fektetni. A
megfelelő tájékoztatás érdekében egy olyan kiadványt szeretnék létrehozni, amely összegyűjti
a karon elérhető összes rendszeres ösztöndíjat valamint részletes tájékoztatást ad róluk és a

pályázás menetéről is (Ösztöndíj kalauz / Külügyi kisokos stb.). Ennek a meglehetősen nagy
projektnek a megvalósítása lehetővé tenné, hogy a hallgatók egy helyről elérjenek minden
fontos információt.
Ezen felül természetesen fontos a hallgatók megfelelő tájékoztatása, a kari Erasmuskoordinátorral való jó viszony ápolása és fenntartása, valamint az egymás kölcsönös segítése,
ezek továbbra is kiemelt fontosságúak maradnak a Külügyi Bizottság számára. A tájékoztató
eseményekre (Erasmus7, Külügyi Börze) ezután is nagy hangsúlyt fektetünk, annak érdekében,
hogy az elérhető programok és előadások színvonala még magasabb legyen. Valamint
elnökként a Bizottság szoros együttműködésének és hatékony munkavégzésének biztosítását is
fontos feladatomnak tartom a jövőre nézve, hiszen a programom megvalósításához
elengedhetetlen az Ösztöndíjakért felelős bizottsági tag segítsége.
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