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Hegedűs Dániel megnyitja az ülést, a napirendi pontokat előzetesen kiküldte a meghívókban.
Események:
Első pont – „Új tagok felvétele”:
Hegedűs Dániel delegál három tagot, akik szívesen részt vennének a SzHÉK munkájában. A
jelöltek a következők:




Mogyorósi Pálma
Pocsai Ábel
Menráth Marcell

Az összes jelölt egyhangúan meg lett szavazva a SzHÉK által.
Második pont – „TáTK GT 2015”:
Ignéczi Viktória – A GT előtt szakos találkozó megszervezése és lebonyolítása, továbbá a GT
előadás összerakása.

Harmadik pont – „Neptunozás”:
Hegedűs Dániel – Beiratkozáskor, vagy annak környékén, a SZHÉK tagjai segítenének a
gólyáknak a beiratkozással és az esetlegesen felmerülő kérdéseiket megválaszolnák.
Negyedikpont – „Egyebek”
Pocsai B. Ábel motivációs levele a SzHÉK tagságra

Pocsai B. Ábel
Szociológia BA
Szociológia SZHÉK tagság, motivációs levél
Már közel egy teljes éve járok az ELTE Társadalomtudományi Karának szociológia
alapszakára. Ezen idő során motiválttá váltam, hogy kivegyem a részem a közösség
szervezéséből. Ötleteimmel, észrevételeimmel szeretném segíteni a szociológia szakos
hallgatók mindennapi, elsősorban közösségi szerveződését, de a kar életének mindennapjaiból
is ki szeretném venni a részem.
Leginkább a rendezvényszervezési tevékenységet szeretnék folytatni, fontosnak tartva,
hogy a hallgatók szélesebb körben ismerjék meg egymást, ezzel is elősegítve a –szerintem
elengedhetetlen fontosságú- közösségi szerveződést. Hiszem, ha egy egyetem, egy kar, egy
szak életében aktívabbak a hallgatók egymás irányába, akkor ez pozitív hatást fog gyakorolni,
mind szakmai, mind mindennapi életük minőségének fejlődésében.
SZHÉK tagságom esetén azon fogok dolgozni, hogy aktivizáljam a hallgatókat, hogy
minél gyakrabban vegyenek részt az egyetemi és a kari programokon. Szeretnék a többi
SZHÉK-kel is közös munkát folytatni és közös programokat szervezni. Így mind szakmai,
mind közösségi események szervezésének koordinálását, esetleges innovációját és
megszervezését biztosítani.
Eddigi közösségi aktivizálódásaim közé tartozik az ESN mentorság, a csopvez
képzésen való részvétel és a számos kari buli. Szeretném az itt megszerzett tapasztalataimat
felhasználni és tovább örökíteni SZHÉK tagságom során.
Pocsai B. Ábel

Hegedűs Dániel megköszöni a részvételt és lezárja az ülést.

