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NYITÁNY
Kedves Gólyák!
A TátKontúr szerkesztőségének nevében gratulálok
sikeres felvételitekhez!
Az egyetem világa egészen új kalandokat tartogat
a számotokra. Amellett, hogy jelentős mennyiségű
tudásanyaggal gazdagodhattok, meg kell tanulnotok önállóan
felvenni kurzusaitokat, felelősséget vállalni esetleges hibaitokért,
saját prioritást kialakítani és új kapcsolatokra szert tenni. Ezek talán ijesztően
hangozhatnak, ám idővel meglátjátok, hogy ez az autonómia egyben szabadságot is jelent:
szabad időbeosztást, ismeretszerzést és mozgásteret. Használjátok ki jól a rendelkezésetekre
álló időt, legyen helye benne a tanulásnak, a szórakozásnak, az új élményeknek és szellemi
kihívásoknak. Legfrissebb lapszámunk elsősorban nektek szól. Igyekeztünk úgy összeállítani
újságunkat, hogy minél több hasznos információt kapjatok felsőoktatási tanulmányaitok
megkezdéséhez.
Gólyaszámunkban olvashattok az egyetem által is alkalmazott Neptun rendszer használatáról,
így a tárgyfelvétel, vizsgajelentkezés menetéről. Rövid ízelítőt nyújtunk az Erasmus+
programról, mely keretén belül egy-egy szemesztert külföldön is eltölthettek. Végül, de nem
utolsósorban szerkesztőségünket is röviden bemutatjuk egy tavaly még gólyaként csatlakozott
cikkírónk szemüvegén keresztül.
Sikeres évkezdést kívánunk!
Amennyiben szeretnél szeptemberben csatlakozni a TátKontúr szerkesztőséghez, az alábbi
e-mail címre várjuk jelentkezésedet: tatkontur@gmail.com

Csernus Fanni
Főszerkesztő
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Ismerkedés a Neptunnal
Avagy így vedd fel az óráidat

Az egyetemen eltöltött félévek során mind a tanulmányok, mind az ügyintézés szempontjából az
egyik legfontosabb internetes felület iskolánk NEPTUN-rendszere. Ha a szorgalmi időszakban
nem is lesz rá napi szinten szükséged, az egyes szemeszterek kezdetén és végén nem lehet
megkerülni a használatát, úgyhogy fontos, hogy megismerkedj azzal a néhány alapfunkcióval,
amelyek segítségedre lesznek az elkövetkezendő években.
Félév aktiválása: Minden félév kezdete előtt nyilatkozni kell a hallgatói státuszról a Neptun
Ügyintézés > Beiratkozás/Bejelentkezés menüpontja alatt. Ha szeretnél felvenni tárgyakat
és vizsgázni az adott félévben, akkor ezt az oldalsó plusz jelre kattintva az első fülnél lehet
megtenni az „aktív" státusz kiválasztásával. A „Kérvény leadása” gombra kattintás előtt
azonban feltétlenül érdemes ellenőrizni az itt megjelenő személyes adatokat és hibás vagy
hiányos adatok esetén értesíteni a kari Tanulmányi Hivatalt.
Tárgyfelvétel: Minden félév kezdetén, így most szeptemberben is minden hallgató legfontosabb
feladata, hogy önállóan felvegye a saját kurzusait, hiszen míg a középiskola alatt az órarend adott
volt, addig a felsőoktatásban minden hallgató saját magának állítja össze azt. Mindehhez segítséget
nyújtanak az adott szakokhoz tartozó mintatantervek, amelyek a karunk honlapján találhatóak meg.
A szakos mintatantervet böngészve hamar feltűnhet, hogy a tantárgyak lehetnek kötelezőek,
kötelezően választhatók vagy szabadon választhatóak. Kötelező tantárgyaknak nevezzük
azokat, amelyeket mindenképpen el kell végezni ahhoz, hogy diplomát szerezhessünk, míg
szabadon választható tantárgy lehet bármi, akár más ELTE kar tantárgya is. A kötelezők
esetében különösen ügyelni kell arra, hogy ezek gyakran egymásra épülnek, tehát adott tantárgy
csak akkor vehető fel, ha egy másikat már elvégeztünk. Például a Társadalompolitika 2 nevű
tantárgyat csak akkor vehetjük fel, ha már sikeresen teljesítettük a Társadalompolitika 1-et. A
legtöbb fejtörést jellemzően a kötelezően választható tantárgyak jelentik, hiszen ez az elnevezés
nehezen értelmezhető. A szakos tantervek blokkokra oszlanak, ezeket pedig úgy teljesíthetjük,
ha a blokkokban található kurzusokat elvégezzük. Egyes esetekben viszont a blokkban felsorolt
tárgyak közül csak néhányat kell teljesítenünk és mi dönthetjük el, hogy melyek legyenek azok.
Így lesznek ezek egyszerre választhatók és kötelezők is, tehát kötelezően választhatók.
A tantárgyakat a Neptun Tárgyak > Tárgyfelvétel menüpontjában lehet felvenni. Itt ki kell
választani az aktuális félévet, amelyre felvesszük az órákat (idén ez a 2017/18/1), majd a tárgyak
listázása gombra kattintani.
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Közélet
Tipp: Ha a Neptun rejtegetne előled egy tantárgyat, akkor érdemes többféleképp is rákeresni.
Próbálkozhatunk a „Tárgynév” mezőbe írt kurzuscímmel, vagy a kurzushoz tartozó tárgykódra
kereséssel is, amelyeket a mintatantervben láthatunk. Ha így sincs szerencsénk, akkor állítsuk
át a tárgytípust „Minden intézményi tárgy”-ra.
A tárgyak lehetnek előadások vagy szemináriumok. Az előbbiek jellemzően 50-300 fős órák
és esetükben csak egy időpont érhető el, míg az utóbbiakra alacsonyabb létszám jellemző és
gyakran több időpont – és ezzel együtt több oktató – közül is választhatunk.
Tipp: A felvett órákat a Tárgyak > Felvett tárgyak menüpontban láthatjuk, az esetleges
óraütközéseket pedig könnyen ellenőrizhetjük a Tanulmányok > Órarend menüben olyan dátum
kiválasztásával, amikor már van oktatás.
A tárgyfelvételi időszak két egymást követő hétre oszlik:
1.

rangsorolásos jelentkezésre (2017.09.01. 20:00 – 2017.09.07. 16:00)

2. és versenyjelentkezésre (2017.09.08. 14:00 – 2017.09.15. 16:00)
A szeptember első hetében zajló rangsorolásos jelentkezéskor egyáltalán nem számít, hogy ki
jelentkezik gyorsabban egy adott tantárgyra, a korlátozott férőhelyek feltöltésének logikája
itt ennél összetettebb. Ezen a héten a rendszer különböző szempontok alapján rangsorolja a
hallgatókat mindenegyes tárgyra való jelentkezéskor. A szempontok a teljesség igénye nélkül: a
hallgató hányadik alkalommal veszi fel a tantárgyat, elsőéves-e, kötelező-e a tantárgy a hallgató
számára, a tantervben ajánlott félévben veszi-e fel stb. A rendszer a szempontok vizsgálatát
követően rangsorpontszámot ad a kurzusra jelentkező hallgatóknak és természetesen a
magasabb pontszámmal rendelkezők lesznek elől. Rendkívül gyakori viszont, hogy ezek a
pontszámok több hallgató esetében is megegyeznek, így az ilyen esetek eldöntésére a rendszer
véletlenszerűen generál mindenkinek még egy számot, a mázlipontot, ami ilyenkor döntő lesz.
A rangsorolásos jelentkezés végén a rendszer automatikusan leiratkoztatja az adott kurzusról
azokat a hallgatókat, akik nem fértek bele a kurzusnál megadott létszámkeretbe.
A versenyjelentkezés már egybeesik az oktatással, így ha felvettünk egy tárgyat és az első
tanóra tapasztalatai alapján mégsem szeretnénk elvégezni, akkor még lehetőségünk van leadni
és helyette akár másikat keresni. Ebben az időszakban már csak az számít, hogy a szabadon
maradt férőhelyekre ki jelentkezik gyorsabban.
Tipp: Ha a rangsorolásos jelentkezésnél már látjuk, hogy nem fogunk beférni a kurzusra,
például a 20 fős kurzusnál a 21.-ik helyet foglaljuk el, akkor érdemes máris más tárgyat
keresnünk helyette. Természetesen kötelező tantárgyak esetében mindig lesz elég hely. Ha egy
kurzusra nem fértünk be, de mégis nagyon szeretnénk felvenni, akkor a versenyjelentkezés
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során hasznos rendszeresen ellenőrizni, hogy szabadult-e fel férőhely, különösen közvetlenül
az első tanórát követően.
Kollégiumi jelentkezés: Teljes egészében a Neptunon keresztül történik ez a folyamat is,
méghozzá az Ügyintézés > Kollégiumi jelentkezés résznél, ahol az aktuális félévet kiválasztva
az Új kollégium gomb segítségével jelölhetjük meg, hogy hova szeretnénk jelentkezni (érdemes
persze minél többet a biztos siker reményében). Ezt követően a sorrendjüket is be lehet állítani,
de fontos, hogy a szándékodat csak akkor fogja rögzíteni a rendszer, ha utána a felugró ablakban
megjelenő kérvényt is kitöltöd, amihez jó néhány csatolt igazolásra is szükséged lesz. Ezeket
nem árt időben beszerezni, hiszen a kollégiumi jelentkezést is évente meg kell ismételni.
A havi kollégiumi díjat a Pénzügyek > Befizetés menüpontnál lehet befizetni a kiírt határidőig,
amennyiben a gyűjtőszámládon ehhez elég pénz áll rendelkezésre, ezért fontos időben elutalni
a szükséges összeget a Neptunos számládra.
Befizetés a gyűjtőszámlára: A Neptunos gyűjtőszámla tulajdonképpen egy saját, Neptunból
elérhető „bankszámla”, amelyről az egyetem által kivetett díjakat tudjuk befizetni, legyen szó
akár önköltségről, kollégiumi díjról vagy a sportkurzusok díjáról. Ide bármely bankszámláról
utalhatunk pénzt az alább részletezett módon.
Utalás indítása magyar bankszámláról:
Kedvezményezett: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kedvezményezett bankszámlaszáma: 10032000-01426201-01120008
Közlemény: NK-Neptun kód
Összeg: az átutalni kívánt összeg
Annak érdekében, hogy a befizetés egyértelműen azonosítható legyen és megérkezzen az
gyűjtőszámlára, nagyon fontos a közlemény rovat pontos kitöltése, amely az „NK-” három
karakterrel kezdődik és rögtön a Neptun kódod követi (például NK-ABC123). Ehhez ne tegyünk
hozzá se nevet, se mást, mert az egyetem rendszere csak így tudja beazonosítani, hogy kinek a
gyűjtőszámlára kell jóváírni az átutalt összeget.
Remélhetőleg ez az összefoglaló segíteni fog, hogy könnyebben boldogulj az ELTE Neptun
rendszerében megtett első lépéseid során, de ha esetleg további kérdések merülnek fel benned,
bármikor bátran fordulhatsz felsőbb éves ismerőseidhez vagy a Hallgatói Önkormányzathoz,
ahol a gyakorlatban is meg tudják mutatni, mikor, mi a teendő.
A Neptun mellett a TáTK-n használunk még két másik tanulmányi felületet is, amelyekre az
oktatókkal való kommunikáció, illetve a tananyagok, az olvasmányok letöltése során feltétlenül
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szükség van. Mindkét esetben ugyanazokkal a paraméterekkel, vagyis a Neptun kóddal, és a
Neptunban megadott jelszóval lehet bejelentkezni, a rendszer pedig automatikusan elkészíti
ezután az egyes hallgatók profilját. Ezeket szerkeszthetjük, fényképet is tölthetünk fel magunkról,
így a platformok az egyetemi tanulmányokon túl közösségi oldalakként is működnek. Mindössze
arra kell ügyelni, hogy mindkét helyen az úgynevezett „Központi bejelentkezés” elnevezésű, kékesszürkés hátterű oldalt kell megkeresni, és ott kell beírni a megfelelő adatokat a belépéshez.
A felületek közül szélesebb körben használt a CooSpace online platform, amelyet valamennyi
szakon alkalmaznak a hallgatók és az oktatók. A leggyakrabban használt funkció ezen a
felületen a ,,Színterek” menüpont, amely az egyes tantárgyakat listázza a számunkra, és
amelyekre kattintva megtalálhatóak a szükséges olvasmányok, diasorok, tantárgyleírások és
minden olyan fájl, amelyeket az oktató ide feltölt. Ezenfelül a ,,Fórum” funkciót szokták igénybe
venni a hallgatók, ha valamilyen nyilvános kérdést, vagy kommentárt szeretnének az oktató
és hallgatótársaik felé közvetíteni, illetve privát üzenet küldésére is van lehetőség. További
szerepe a CooSpace-nek bizonyos tantárgyak (pl. Statisztika) esetén a házi feladatok, a vizsgák,
a próbavizsgák, valamint a beadandók során van, azonban az adott oktatótól is függ, hogy
mennyire használja ki ezeket a lehetőségeket.
A CooSpace mellett több szakon használják még az úgynevezett Canvas nevű felületet is, amely
alapvetően hasonló feladatokat lát el, mint az előbbi, azzal a különbséggel, hogy a ,,Színterek” helyett
a ,,Kurzusok” nevű opciót kell keresnünk. Emellett további eltérés még, hogy a Canvas használata
talán némileg egyszerűbb, mivel kevesebb funkcióval rendelkezik, viszont ahogyan a CooSpace
esetén, itt is oktatónként változik, hogy milyen mértékben kell támaszkodnunk az adott rendszerre.

jovokepp.hu

Rucska Ferenc
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Új mintatantervek a TáTK-n!
A mintanterv biztosítja az alapreceptet, ahhoz, hogy egy diplomát szerezni vágyó egyetemista
sikeresen abszolváljon. Ezenfelül a legmeghatározóbb része annak, hogy egy szak biztos
és versenyképes tudást tudjon adni a hallgatói számára. Idén a TáTK-n is lehetőség volt új
mintatantervek kialakítására. Cikkemben a Szociológia BA újításait veszem górcső alá.
Szociológia szakos hallgatóként egyetemi tanulmányaim kezdete óta foglalkoztat kérdésként,
hogy a társadalomtudományok mennyire oktathatók innovatív fejlesztések és állandó változtatások nélkül. Hiszen ha belegondolunk, a társadalmak gyorsan és állandóan változnak. Idővel
rájöttem, hogy nem csak a társadalomtudományoknál fontos, de minden felsőoktatási szaknál
is, hogy friss, piac- és versenyképes diplomát és ezzel hasznos tudást tudjon szerezni a hallgató. Véleményem szerint, az új Szoc. BA mintatanterv ennek az igényét kellő mértékben kielégíti.
Innovatív, bátor, a mostani társadalmakat igen aktívan érintő kérdéseket feszegethetnek majd
karunk oktatói és hallgatói, mind az előadásokon, mind a gyakorlatokon. Emellett pedig egy
sokkal gyakorlatorientáltabb képzést kaphatnak a diákok. A Szociológia Intézet a Szociológia
Szakos Hallgatói Érdekképviselet segítségével igen szuper mintatantervet hozott össze. De mik
is ezek a változtatások pontosan?
A mintatanterv több nagy blokkból áll. Megmaradtak az eddig is meglévő alapozó kurzusok,
amik lehetőséget adnak arra, hogy a szociológia alapjait sikeresen elsajátítsa a hallgató. Ezeknek jelentős részét az első tanévben kell majd felvenni. Ezenfelül megtalálható a differenciált
szakmai ismeretek című blokk, mely most is diverz és sokszínű képzést tesz lehetővé, sok-sok
féle tantárggyal a leendő szociológus palánták számára. Az eddig fellelhető kurzusok mellett
a Big Data-tól kezdve a szervezetekkel kapcsolatos tantárgyakon át, a sokak által keresett kriminológiai témákra fókuszáló órák is ide tartoznak.
Nagyobb hangsúlyt kaptak a kutatásmódszertani ismeretek. Ezentúl nem csak a méltán híres
SPSS-t és az azzal járó statisztikai elemzéseket, hanem hálózatkutatási módszereket, digitális
módszereket, adatvizualizációt, user experience designt és szociometriai módszereket is lehet
tanulni. Mondani sem kell, hogy ilyen tudás megszerzésével nem fognak senkit sem elhajtani a
cégek. Sőt! Jelentem, ezek olyan tudást biztosítanak, amik azt eredményezik, hogy a különböző
releváns cégek még keresni is fogják a szociológusokat.
Nagy-nagy újítás, hogy az oklevél megszerzéséhez a hallgatóknak egy projekt modult is teljesítniük kell. Ebben a projektmodulban egy „mini kutatást” kell majd megcsinálniuk a diákoknak
kisebb létszámú csoportokban. Minden projektet, avagy témakört egy-egy oktató fog a vezetni.
Izgalmas feladat lesz tehát, mivel hipotézisekre biztos praktikákkal kell majd választ találni.
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Lehetőség lesz rá, hogy a hallgató megtudja, hogyan kell eljutni A-ból B-be, illetve hogy mi
történik a kettő között. Tehát meg lehet majd tanulni, mi kell ahhoz, hogy valamit elképzelj és
megvalósíts.
A hab a tortán a Szociológia Intézet fenomenális ötlete, mely választ ad arra a problémára, hogy
egy ilyen diverz skálán mozogva, hogyan kaphat a hallgató specializált, könnyen alkalmazható
tudást. Úgy terelik a hallgatók tudását egy biztos mederbe, hogy bevezetik a specializációkat.
A specializáció annyit jelent, hogy egy fix tudást igazoló lapot kap a hallgató diplomamellékletként. Ezzel egyrészt bizonyítani tudja a munkáltató előtt, hogy rendelkezik az adott tudással,
illetve könnyebben tud specializáltabb szaktudást szerezni.
„Száz szónak is egy a vége…” Kicsit sajnálom, hogy ilyen „öreg” vagyok és nem a fent említett új
rendszerben kezdhetem meg szociológia tanulmányaimat.

Pocsai B. Ábel

Mesterségem címere
Az orvos- és egészségtudomány, informatika, jogi, műszaki és pedagógusi végzettségűek
gyakrabban helyezkednek el a szakmájukban (szakterületi illeszkedés), legkevésbé pedig a
bölcsészettudományi, sporttudományi, valamint társadalomtudományi képzési területeken
végzettek dolgoznak a szakterületükön. Az alábbi cikkben néhány kiragadott példán keresztül
mutatjuk be olvasóinknak, hogy az ELTE Társadalomtudományi Karán végzettek milyen
szakmai lehetőségekkel rendelkezhetnek. Benkő Fruzsina, Szalay Ágnes, Bacsák Dániel és
Csányi Gergely, egykori TáTK-s hallgatók, egy-egy interjú keretein belül meséltek nekünk
Mi a legfontosabb dolog, amit az ELTE TáTK-on tanultál?
Bacsák Dániel: Elsősorban a kritikus szemléletmódot és a társadalmi problémákra való
érzékenységet. Közhelynek tűnhet, de az eddigi munkahelyeimen, amik különböző zárt
intézmények voltak, kevésbé a megtanult ismeretek, mint inkább a szociológusi-kriminológusi
identitás, és az ebből fakadó szilárd és humánus értékrendszer volt az, ami határozottá tett az
elképzeléseim képviseletekor.
Csányi Gergely: Én szociológia mesterképzésre jártam a TáTK-ra. Számomra az volt a
legfontosabb, hogy pár igazán remek szociológustól tanulhattam.
Benkő Fruzsina: Az emberi jogokat és az esélyegyenlőséget előtérbe helyező szemlélet és
a kisebbségeket támogató és erősítő hozzáállás a mai napig jellemez engem, mint szociális
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szakembert. Mivel óraadó tanár vagyok, tudom, hogy ez a mai napig jelen van a tanszéken.
Vannak olyan alkalmak, amikor csak azért megyek vissza, hogy feltöltsem magamat azokkal az
impulzusokkal, amiket a TáTK ad.
Szalay Ágnes: Azt, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon sok mindent lehet elolvasni és
megtanulni. A másik az egyetemi rendszernek a megismerése volt. Emellett a szociológiának
van egy erős szemléletformáló ereje is.
Mit dolgozol most? Mit szeretsz a munkádban a leginkább?
B. Cs.: Reintegrációs tanácsadóként dolgozom az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító
Intézetben egy EU-s finanszírozású projekt keretében. Ha már a kritikus szemléletet
említettem, a büntetés-végrehajtás világát igyekszem társadalomtudósként megfigyelni, mert
így elviselhetőbb az egyébként végtelenül nyomasztó közege, ellenben a pszichiátria részét, a
betegekkel való foglalkozást nagyon szeretem, a kutatási területem is ezzel kapcsolatos.
Cs. G.: Most a Központi Statisztikai Hivatalban dolgozom. Itt főleg időmérleg felvételekkel
foglalkozom, ami a kérdőív típusú adatfelvételek egyik legérdekesebb fajtája. Másrészről
tagja vagyok a Helyzet Műhely nevű kutatóműhelynek, ahol közgazdászokkal és más
társadalomtudósokkal együtt próbáljuk elemezni a jelenkori Magyarország helyzetét. Nekem
fontos volt, hogy a tudományos értelemben vett szociológiával kapcsolatban maradjak és ez
sikerült is.
B. F.:Jelenleg a disszertációmat írom elnyomás ellenes szociális munka témában, amiért
ösztöndíjat kapok. Eközben az InDaHouse Hungary nevezetű önkéntes programot vezetem,
amit én találtam ki és indítottam el három éve. A lényege, hogy négy borsod-abaúj-zemplén
megyei kis falu gyermekeit tanítjuk, fejlesztjük. A foglalkozás hétvégén folyik, és az élet
minden területéről érkeznek önkéntesek, akik időt töltenek itt. Ezáltal egyrészt nő a társadalmi
szolidaritásuk, másrészt pedig a gyerekek esélyeit javítják.
Sz. Á.: Egy baloldali értékrendű mozgalmár helyet próbáltunk megalapítani, ez most a Gólya.
Vendéglátásból tartjuk fent magunkat és közben programokat rendezünk. Olyan szervezetek
eseményeinek, rendezvényeinek nyújtunk helyszínt, melyek rászoruló embereknek igyekeznek
segíteni. Ilyen a Heti Betevő, de vannak menekültekkel foglalkozó csoportok is. A Gólyát
üzemeltető szövetkezetnek vagyok a tagja és HR-sként dolgozom, napközit koordinálok,
karbantartok, időnként takarítok.
Mit csinálnál másként, ha most kezdenéd a képzésedet az ELTE TáTK-on?
B. Cs.: Tulajdonképpen semmit, mert amikor először belépünk az egyetem kapuin, elképzelni
sem tudjuk, mi lesz velünk 3-5-8 év múlva. Szoktam mondani, hogy a legkevésbé sem
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gondoltam volna, hogy az egyetem utáni első munkahelyemen fehér köpenyben fogok részt
venni orvosi viziteken, márpedig éppen ez történt. Zárójelben jegyzem csupán meg, hogy aztán
viszonylag hamar felhagytam a köpeny viselésével, miután tapasztalni kezdtem a viselésével
járó, egyébként jól dokumentált szociálpszichológiai jelenségeket magamon éppúgy, mint a
kollégáimon.
Cs. G.: Azt hiszem, belépnék a Társadalomelméleti Kollégiumba.
B.F.:Nekem muszáj volt dolgoznom az egyetem alatt, ha tudnám, ezt változtatnám meg. Emiatt
néhány előadásra nem tudtam bejárni és a szakmai gyakorlatom sem sikerült elég intenzívre.
Sz. Á.: A nyelvtanulást elhanyagoltam, arra lett volna akkoriban időm. Igazából mindig egy
olyan dolgot kerestem, mint amit most csinálok, és ezt szerencsére már az egyetem alatt
megtaláltam.
Mit tanácsolsz a leendő gólyáknak, TáTK-soknak?
B. Cs.: Kellő nyitottsággal forduljanak mindenhez, amivel a következő években találkoznak, és ne
görcsöljenek azon, hogy minél hamarabb megtalálják a valódi érdeklődési, kutatási területüket.
Én szinte minden félévben másról gondoltam azt, hogy "igen, ez az, amivel foglalkozni szeretnék",
aztán végül csak a mesterképzésem végére leltem igazán rá arra, amivel tulajdonképpen most
is foglalkozom.
Cs. G.: Legyenek proaktívak, egyrészről képezzék saját magukat, másrészről szerveződjenek!
Ha az ember csak annyit tesz az egyetemi képzése során, hogy teljesíti a tárgyakat és ír egy
szakdolgozatot, azzal igazából nem megy messzire. Érdemes utánamenni a dolgoknak, találni
legalább egy témát vagy területet, ami érdekli, és amiben el tud mélyülni, aminek a szakértőjévé
tud válni. Érdemes kérdezni, akár privát megkeresni az oktatókat, kutatókat, szakirodalmat
keresni és sokat tud segíteni az önszerveződés, a szakkoli is.
B.F.: Ne féljenek a szakirodalomtól. A szakirodalom sokszor mumus lesz a hallgató számára,
mert az ember nem szereti rászánni az időt, és azt gondolja, hogy amit élőben előadnak az
oktatók, az elég. Pedig nagyon sokszor megerősíthet, amikor van egy elgondolásod és
megtalálod az ahhoz kapcsolódó háttér anyagot. Ez nagyon pozitív lehet.
Sz.Á.: Értsék meg a tanulmányi rendszert, ne azon bukjanak el, hogy nem látják át ezt az
útvesztőt. Az egyén elveszik egy kicsit az egyetemen, valamelyest a hallgatók magukra
maradnak. Keressék a kapcsolatokat, a lehetőségeket és azokat a tanárokat, akik számukra
szimpatikusak!

Gál Flóra, Gonda Ágnes
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5 érv, amiért jó TátKontúrosnak lenni
Egy ex-gólya tapasztalatai

Elsőévesként kisebbfajta sokként érheti az embert az a rengeteg opció, amit az egyetem
a szabadidő eltöltésére kínál. A jó hír az, hogy az egyik legjobb lehetőséget szó szerint a
kezedben tartod!
1. Megtudhatod, mi zajlik egy szerkesztőségben: Ha érdekel a cikkírás, a szerkesztés, vagy
a tördelés, a szerkesztőségi munkában tapasztalt diáktársak vezetésével próbálhatod ki magad, akik mindenben szívesen segítenek. Én itt tapasztalom meg igazán, hogyan „működöm”
szerzőként, mik az erősségeim, a hibáim, hogyan érdemes alakítani a stílusomat – a TátKontúr
szerkesztősége támogató szakmai terepet ad ehhez.
2. Új dolgokat tanulhatsz a világról: Közhelynek tűnhet, de amióta tavaly gólyaként csatlakoztam a TátKontúrhoz, a cikkekhez való anyaggyűjtés során olyan témákról gazdagodtam érdekes
információkkal, amikről magamtól talán nem jutott volna eszembe tájékozódni.
3. Összeszedettségre tanít: A szerkesztőség tagjaként rád váró önállóság szabadságot biztosít, ám a tanuláshoz hasonlóan itt is fegyelemre van szükség – a kifejezés talán ridegnek tűnhet,
de hasznos, hogy megtanuljunk igazodni karakterszámokhoz és határidőkhöz a gördülékeny
csapatmunka érdekében.
4. Igazi közösségbe csöppensz: Amikor TátKontúros lettem, egy befogadó és barátságos közeg várt – amellett, hogy minden kezdeti kérdésemre választ kaptam, az első pillanattól kezdve
a csapat teljes értékű tagjának érezhettem magam. A szerkesztőség arra is remek lehetőség,
hogy megismerkedj hasonló érdeklődésű diáktársakkal – jellemzőek a fontos pontok megvitatása után kötetlen beszélgetéssé alakuló szerkesztőségi ülések.
5. Programokból soha nincs hiány: A rendszeres csapatépítések és közös programok mellett
a szerkesztőség lehetőséget ad arra, hogy egy sajtós szemszögéből tapasztald meg a legjobb
kulturális eseményeket és fesztiválokat. Emellett szakmai programokon is részt vehetsz: idén
például a DUE Médiahálózat sajtófesztiválját látogattuk meg közösen, ahol az egyetemi hallgatói újság kategóriába harmadik díjasaiként a DUE hagyományos táborába is meghívást kaptunk.

Csatlakozz Te is, várunk szeretettel!

Barta Eszter
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Tudomány, fejlődés, közösség
Szakkollégiumi Kisokos

Habár egyetemünk maga is számtalan lehetőséget kínál az ambiciózus és a szakterületükön
fejlődni vágyó hallgatók számára, számos olyan intézmény (elsősorban szakkollégium) létezik,
amely további szakmai és közösségi programokat, tanulmányi műhelyeket, előadásokat, vagy
nem egy esetben akár szakmai gyakorlati lehetőséget is kínálhat a vállalkozóbb szellemű
egyetemisták számára. Az alábbiakban ezek közül a szakkollégiumok közül mutatunk be
néhány, a TáTK-sok számára is releváns és elérhető szervezetet, amelyek mind különböző
módon segítenek abban, hogy egy-egy tudományágban még jobban elmélyedjenek a hozzájuk
jelentkező hallgatók. Közülük néhány szakkollégium kifejezetten az ELTE-hez, mások azonban
egyszerre több egyetemhez is köthetőek, így utóbbiak esetében további előnyt jelenthet, hogy
rengeteg új hallgatóval is megismerkedhetnek a jelentkezők.
Az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégiumot 2004-ben alapították az ELTE TáTK
hallgatói egyfajta alulról szerveződő közösségként, mert az egyetem nyújtotta tanulmányi lehetőségeken kívül egy személyesebb, intenzívebb és gyakorlatiasabb szakmai programot kívántak létrehozni a társadalmi kérdések iránt hozzájuk hasonlóan érzékeny hallgatóknak. Az
ELTE Nándorfejérvári úti Kollégiumában működő intézmény az autonómia, a demokratizmus, a
gyakorlatiasság és az interdiszciplinaritás alapelvei köré épül, ennek jegyében a tagok az egyetemi tantervtől független kurzusokon vehetnek részt, amelyek alapozó- és műhelykurzusokként oszlanak meg. Ez utóbbiak keretében lehetőség nyílik a hallgatók által szervezett kutatásokat indítani, illetve olyan partnerszervezetek kutatásaiba bekapcsolódni mint például az MTA
Szociológiai Kutatóintézete. A diákok a szakmai aktivitás eredményeit pedig évente megjelenő
tanulmánykötetükben, a Kötetlenben publikálják. A kollégium gyakran szervez konferenciákat,
előadássorozatokat is, ahol hallgatók és felkért előadók tartanak előadásokat, emellett rendszeres programjaik közé tartozik a Szakkollégium Éjszakája, és a TáTK könyvtára előtt kéthetente megrendezett, filmvetítésekkel és meghívott vendégekkel színesített beszélgetős est, a
Spájz. Az intézménybe minden tavaszi félévben van lehetőség jelentkezni, az ARTSZ további
programjairól a szervezet honlapján olvashattok.
Az ELTE egyik legpatinásabb, legnagyobb múltra visszatekintő szakkollégiumának, az Eötvös
Collégiumnak (EC) az az egyik fő jellegzetessége, hogy nem kifejezetten egy szakterülethez köthető, hanem interdiszciplináris jellegű, azaz bár alapvetően a bölcsészhallgatók számára kínál
fejlődési alternatívát, a TáTK és a TTK hallgatóit is ugyanolyan szívesen látják az intézményben.
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Az EC azoknak a hallgatóknak lehet nagyszerű lehetőség, akik az iskolai tanórákon túl is szeretnének olyan előadásokon és kurzusokon részt venni, amelyeket a szakmában elismert és
tekintélyes oktatók biztosítanak a számukra. Ráadásul ezek a kurzusok ugyanúgy kreditekért
teljesíthetőek, mint bármely másik hagyományos egyetemi tantárgy. Ezen túlmenően a szakkollégium rendelkezik egy speciális programmal (FONAL) is, amely az olyan nyelvek tanulását
teszi lehetővé mint az angol, a német, a francia, vagy a latin. A különböző műhelyek szintén
hozzájárulnak a magasabb szintű szakmai képességek elsajátításához. Egyéb praktikus érvek is
szólhatnak az EC mellett egy elsőéves hallgatók számára: egyrészt azon kevés szakkollégiumok
egyike, amely saját gólyatábort is szervez, illetve a kampuszunktól való távolsága sem elhanyagolható, ugyanis a Móricz Zsigmond körtértől nem messze található az épülete.
A Bolyai Önképző Műhelyt 2000-ben alapították az egyik legrangosabb magyar tudományos
elismerés, a Bolyai János alkotói díj szervezői azzal a szándékkal, hogy egyfajta utánpótlásbázist biztosítsanak, bátorítva és segítve a tudományos élet után érdeklődő tehetséges diákokat.
A Műhely hároméves, államilag finanszírozott tehetségfejlesztő programot kínál, amely során
a világ legjelentősebb irodalmi és filmművészeti alkotásait dolgozzák fel a csoportok minden
hónap első szombatján. Az intézmény egyik különlegessége, hogy egyetemközi szakkollégiumként működve a hónapról hónapra közösen megismert műveket az ország más-más városaiban
tanuló, a legkülönbözőbb szakterületeket képviselő fiatalok dolgozzák fel közösen, ezzel fejlesztve a vitakultúrát és a társas együttműködést. A BOM rendszeres lehetőséget nyújt közös
színház-, múzeum- és koncertlátogatásokra, hagyományossá váltak a csoportkirándulások és a
nyaranta szervezett erdélyi utazások. A Műhely egyaránt remek terepe lehet a tudományos fejlődésnek és a barátságkötésnek, mivel a komoly szakmai tartalom oldott hangulattal párosul, a
közösségnek pedig bármely egyetemi hallgató a tagja lehet, mindössze egy önéletrajzra, illetve
egy motivációs levélre van hozzá szükség.
A Társadalomelméleti Kollégium, vagy könnyen megjegyezhető rövidítése szerint a TEK, az ország második legrégebben működő szakkollégiuma, amely 1981-ben alakult. Az intézmény a
Budapesti Corvinus Egyetemhez tartozik, de a nyitottság jegyében más egyetemekről is várnak
diákokat, így számos tagjuk kerül ki az ELTE hallgatói közül is. A kollégium fő szakmai koncepciója a kritikai szemlélet köré épül, melynek folyamatos fejlesztésével sikerrel buzdítják aktivitásra a tagjaikat. Ennek eredménye az is, hogy olyan kezdeményezések indultak már útjukra az
intézményből, mint a K-Monitor, A Város Mindenkié, a Helyzet Műhely vagy a Társadalomelméleti Kollégium folyóirata, a Fordulat.
A TEK-esek közös tere a Ráday Kollégium ötödik emelete, ahol lakó- és tanulmányi közösséget alkotva merülhetnek el a sokszínű programokban. A témákat a kollégisták választhatják ki,
ezeket pedig a kurzus vezetésére meghívott oktató segítségével összeállított tematika alapján
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dolgozzák fel olvasmányokkal, közös vitákkal. A közösségi szellem elmélyítésére lehetőséget
nyújtanak a bulik és teaházak mellett az ismerkedő estek, valamint a hagyományosan megrendezett Téli Tábor. Aki esetleg kedvet kapna csatlakozni a közösséghez, áprilisban tud majd
felvételizni, illetve további hasznos infókért érdemes lehet meglátogatni a TEK honlapját.

http://24.hu

A Gyakorlati Diplomácia Társasága (vagy röviden GyDT) immáron tízéves szervezeti hátterével
talán a legrangosabb, a legtöbb kapcsolattal rendelkező és a legtöbb szakmai lehetőséget kínáló
budapesti diákszervezet, amely kifejezetten a diplomáciára, a nemzetközi kapcsolatokra, illetve
a külpolitikára specializálódik. Az ok, amiért helyet kapott a listán, az az, hogy az elnevezés ellenére nemrégiben szakkollégiumi minősítésre tett szert, amely tovább öregbítette az egyébként
is kiemelkedően magas színvonalú társaság hírnevét. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy kizárólag a nemzetközi tanulmányok szakos hallgatók válhatnak a szervezet tagjává, hiszen leendő
közgazdászokat, politológusokat, szociológusokat is ugyanúgy találhatunk a GyDT soraiban, így
gyakorlatilag bárki, aki érdeklődik a téma iránt, bátran beadhatja a jelentkezését és felvételizhet a
szervezetbe. Noha alapvetően a Budapesti Corvinus Egyetem szolgál a szervezet székhelyéül, más
egyetemek, így az ELTE hallgatói előtt is nyitva áll a lehetőség, hogy GyDT-sé váljanak.
Tapasztalataim szerint ez a közösség több, mint pusztán szakmai közösség, egyfajta identitást
is képes adni a tagok számára, amely a különböző táborok, szakmai napok, ad hoc jellegű csapatépítések során is számos alkalommal megnyilvánul. Azok a tevékenységek, amelyeket a szervezet folytat, igen széles körűek: egyrészt rendelkezik különböző munkacsoportokkal, amelyek
a médiától a programszervezésen át a promócióig számos témakört felölelnek, másrészt az
úgynevezett nyílt és zárt előadásokon való részvétel, illetve azok lebonyolítása, a különféle szimulációk, vitaklubok, a követséglátogatások mind tovább színesítik a palettát. Újdonság, hogy
a szervezet ingyenes kurzusokat is kínál, amelyek a regionális politikai folyamatokhoz, a protokollhoz vagy éppen a nemzetközi kapcsolatok mozivásznon való megjelenéséhez kapcsolódnak.

Barta Eszter, Gonda Ágnes, Rucska Ferenc
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Hallgatói Önkormányzat Kisokos
Ebben a cikkben rövid áttekintést nyújtunk a Hallgatói Önkormányzat felépítéséről és
működéséről. A HÖK szervezetének elsődleges célja a hallgatók érdekeinek képviselete.
Hallgatói Önkormányzat elnöke
Az elnök az Alapszabályban meghatározott feladatkörének megfelelően irányítja az Elnökség
tagjainak, az alelnökök és bizottsági elnökök vezetése alatt álló referenseknek és tagoknak,
valamint a Hallgatói Önkormányzat irodavezetőjének a munkáját.
Elnök: Boronkay Takáts Réka / E-mail: elnok@tatkhok.elte.hu
Gazdasági alelnök
A Gazdasági alelnök előkészíti a Hallgatói Önkormányzat éves költségvetésének tervezetét és
esetleges módosítását, valamint az éves zárszámadásnak tervezetét. Gondoskodik a Hallgatói
Önkormányzat pénzügyi kötelezettségvállalásainak előkészítéséről. Gazdasági ügyekben képviseli a Hallgatói Önkormányzatot és helyettesíti az elnököt.
Debrenti Á. Félix / E-mail: gazdasag@tatkhok.elte.hu
Belügyi- és Szakos Képviseleti Bizottság
A Bizottság felügyeli és segíti a Szakos Hallgatói Érdekképviseletek (SzHÉK-ek) folyamatos és
szabályos működését, valamint jegyzőkönyvet készít az ülésekről. Segíti és kivitelezi az egyes
eseményekhez, kiállításokhoz és egyéb rendezvényekhez kapcsolódóan felmerülő munkálatokat, valamint összegyűjti és koordinálja az ehhez szükséges önkéntesek munkáját, ez különösképpen vonatkozik a „TáTK Logisztika” nevű önálló csoportra.
Bálint Gergő / E-mail: belbiz@tatkhok.elte.hu
Szociális Bizottság
A bizottság elsődleges feladata a hallgatói normatíva rendszeres és rendkívüli szociális támogatási keretösszegének elosztásával kapcsolatos feladatok ellátása, mint például a hallgatói
szociális támogatási kérelmek és egyéb, az illetékességébe tartozó pályázatok elbírálása.
Papp Patrícia / E-mail: jolet@tatkhok.elte.hu
Ellenőrző Bizottság
Az Ellenőrző Bizottság a Hallgatói Önkormányzat független, kizárólag az egyetemi és kari sza-
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bályzatoknak, valamint a Küldöttgyűlés határozatainak alárendelt ellenőrző szerve. Az Ellenőrző Bizottság törvényességi és szabályszerűségi szempontok alapján ellenőrzi a Hallgató Önkormányzat működését és gazdálkodását.
Lázin Péter / E-mail: ellenorzo@tatkhok.elte.hu
Kommunikációs Bizottság
A Bizottság a kapcsolatokért és a kommunikációs tevékenységekért felelős. A Bizottság elnöke
gondoskodik a Hallgatói Önkormányzat online felületeinek és informatikai infrastruktúrájának működtetéséről.
Szabó Dóra / E-mail: komm@tatkhok.elte.hu
Külügyi Bizottság
A Bizottság folyamatos kapcsolatot tart az Egyetem és egyéb felsőoktatási intézmények külügyekért felelős bizottságaival és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával,
valamint az ösztöndíjakért felelős bizottsági tag segítségével megszervezi a külföldi ösztöndíjakról tájékoztató eseményeket, különös tekintettel az Erasmus7 és a Külügyi Börze karon
tartandó programjaira.
Pintér Emese / E-mail: kulugy@tatkhok.elte.hu
Rendezvényszervező Bizottság
A Bizottság kidolgozza a Hallgatói Önkormányzat rendezvényeinek koncepcióját. A Bizottság
elnöke a várható programokról folyamatosan tájékoztatja az Elnökséget.
Martinov Ákos / E-mail: rendezveny@tatkhok.elte.hu
Tanulmányi és Tudományos Bizottság
Tanulmányi és hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos ügyekben képviseli a Hallgatói Önkormányzatot, valamint eljár a hallgatókat ért jogsérelmek ügyében. Minden vizsgaidőszakban köteles
kiírni a Honorácior státusz pályázatot, illetve részt vesz a pályázatok bírálásában.
Darkó Tünde / E-mail: tanulmany@tatkhok.elte.hu
Választási Bizottság
A Bizottság feladata az Ellenőrző Bizottság elnökének, a Küldöttgyűlési tagoknak, illetve a HÖK
elnökének szabályszerű megválasztásának lebonyolítása, és a szavazatok összeszámlálása.
Kóti Olivér / E-mail: valasztas@tatkhok.elte.hu
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Debrenti Á. Félix

BA szakok bemutatása
Így látják a hallgatók

Alkalmazott közgazdaságtan
Kedves Gólyák!
Az alkalmazott közgazdaságtan BA hallgatók csak tágabb TáTK-s közegben “akások”, magunk között “elteconosok” vagyunk. ELTECON = ELTE Economics. Nagyon szeretem ezt az elnevezést,
mert szerintem visszaadja a szak esszenciáját: nyugati standardok, szakmai minőség, klub-jelleg,
dinamikus, barátságos. Talán a legjobb dolog ebben a szakban, hogy tényleg mennyire barátságos,
sőt családias. Értékeljétek kellőképpen! Nehéznek is szokás mondani az ELTECON-t, ami részben igaz, de én inkább időnként nyűglődősnek és lassan jutalmazónak nevezném. Azt tanácsolom,
hogy ne féljetek tőle, használjátok ki, hogy eleinte jobban rá fogtok érni közösségi életet élni, mint
a későbbiekben, illetve legyetek türelmesek: megéri. Viszont fontos egyensúlyozni: ne ússzatok el
az elején, mert nagyon nehéz lesz később behozni egy potenciális lemaradást. Vessétek bele magatokat az ELTECON adta lehetőségekbe, keressétek már az elejétől, hogy milyen témák érdekelnek titeket mélyebben és használjátok bátran a már kialakult kapcsolati hálót. Járjatok ide nyitott
szemmel, füllel, elmével, és végezzétek el az ELTECON-t úgy, ahogy azt a leginkább érdemes: ne
kockulásként, hanem szellemi dobbantóként nézzetek a képzésre.
Üdv a TáTK-n, üdv az ELTECON-on! Élvezzétek ki mindkettőt!
Pósfai István

Nemzetközi Tanulmányok
Kedves Gólyák!
A nemzetközi tanulmányok alapszak hároméves képzése során rendkívül sokrétű ismeretre tehettek szert. A nemzetközi politika, a nemzetközi jog, a nemzetközi gazdaság és a nemzetközi
kapcsolatok szakterületei alapvetően meghatározzák és formálják a képzés felépítését. Az első
egy-két szemeszter tárgyai leginkább a történeti ismétlésre koncentrálnak, ezért hasznos lehet
a történelem érettségire történő felkészülés során már megszerzett tudás. Nálunk, a Társadalomtudományi Karon a tanterv nagyobb részét olyan tárgyak képezik, melyek az Európai Unió
működését és döntéshozatalát mutatják be, de emellett minden szemeszterben számíthattok
gazdasági előadásokra is, mint például a közgazdasági alapismeretek vagy a pénzelmélet és
monetáris politika tárgyai.
Debrenti Á. Félix
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Interkultúra
Szociológia
Nehéz leírni, hogy miről is szól a szociológia szak. Az biztos, hogy a szociológus hallgató energiái egy részét kénytelen arra fordítani, hogy a saját szakmájának létjogosultságát magyarázza.
A szociológia többek között a társadalmi struktúrákkal, a bűnözéssel, a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportokkal foglalkozik, így ha ezt a területet választottad, nem kell amiatt aggódnod, hogy nem lesz eléggé színes a tananyag. A szak lehetővé teszi, hogy sokféle különböző
területbe belekóstolj: megismerheted a statisztikai elemzéseket, dolgozhatsz számadatokkal,
de a terepkutatás során közvetlenül is láthatod az egyes társadalmi csoportok problémáit. Ezen
kívül olyan elméleteket ismerhetsz meg, amelyek a média világának működését magyarázzák.
A gyakorlatias feladatok mellett (mint például a kérdőívezés) az esszéírás is fontos szerepet
játszik a szakon, így nagy valószínűséggel ez a készséged is fejlődni fog. Ha eddig tartottál
volna attól, hogy mások előtt beszélj, akkor ne aggódj, ez a félelmed is meg fog szűnni, ugyanis
a szemináriumokon számtalan lehetőséged lesz az előadói technikádon csiszolni. Az idei évtől a társadalmi lét kérdéseit különböző specializációkon keresztül lehet majd megismerni, így
hamar kiderülhet, mi is érdekel igazán – emiatt pedig talán könnyebb lesz a későbbiekben az
elhelyezkedés is.
Gál Flóra

http://3.bp.blogspot.com

Szociális munka
A szociális munka BA egy segítő szakra, foglalkozásra, hivatásra készít fel, legyél akár frissen
érettségizett fiatal, akár több évtizedes munkatapasztalat után pályamódosítási szándékkal
ide került hallgató. Ez a szak a világ igazán széles megértéséhez vezeti el az embert. Vannak
jogismereti tárgyak, az elmaradhatatlan társalom- és szociálpolitika, ezeken kívül a szakos tárgyak a szociális munka különböző ágaival foglalkoznak. Tantárgyaink egy része más szakok
hallgatóival együtt zajlik, míg a szakos tárgyainkat kisebb hallgatói létszám jellemzi. A
szemináriumokat több csoportra bontva
tartják a személyesebb jelleg elérése
érdekében.
Ha szeretsz emberekkel foglalkozni és emellett a szegénységre vagy egyéb társadalmi problémákra nyitott
vagy, ez a Te szakod!
Berzai Péter
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Ki kicsoda?

Első ismerőseid az egyetemen
Az egyetemi élet kezdete számos kihívást tartogat: ezek egyike, hogy rengeteg új személlyel
ismerkedtek majd meg nemcsak az előadótermekben és a folyosókon, de a kivetítőkön és a
jegyzetekben is. Ezektől a tudósoktól sok gondolatot fogtok megismerni az elkövetkező években,
de mielőtt belevágnátok, olvassátok, mit üzentek volna nektek, jövőbeli követőiknek Twitteren
– az én elképzelésem és elsőéves tapasztalataim szerint.
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Tudomány

24

Barta Eszter

Kedvcsináló egy-két külföldi félévhez
Dióhéjban az Erasmus+ részképzésről és szakmai gyakorlatról

Tudtad? A BA harmadik félévét akár végezheted külföldön is. Vagy a negyediket. Vagy az
ötödiket… Erasmus ösztöndíj minden (magyar állampolgársággal vagy tartózkodási/letelepedési
engedéllyel rendelkező) hallgató számára elérhető, függetlenül attól, hogy államilag támogatott
vagy önköltséges képzésre jár.
Néhány fontos tudnivaló az Erasmus+ pályázatról
Az Erasmus+ pályázat arra jó, hogy egy másik európai ország egyetemén hallgass egy (vagy
két) félévet, vagy a kötelező szakmai gyakorlatodat Magyarországon kívül végezd el. A program keretében összesen 12 hónapot tölthetsz ingyen az adott egyetemen (vagy szervezetnél/
intézményben). Fontos tudni, hogy a támogatás minimum 3, maximum 5 hónapra szól; vagyis a
programmal járó pénz, ami országonként eltérő:
A célországokat három kategóriába osztották központilag a megélhetési költségektől függően.
Alacsonyabb megélhetési költségű országok: Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Románia, Szlovákia
Tanulmányi célú mobilitás: 400 €/hónap
Szakmai gyakorlat: 500€/hónap
Közepes megélhetési költségű országok:Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia,
Törökország
Tanulmányi célú mobilitás: 450 €/hónap

25

Külügy
Szakmai gyakorlat: 550€/hónap
Magas megélhetési költségű országok: Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország, Írország,
Liechtenstein, Nagy-Britannia, Norvégia, Olaszország, Svédország
Tanulmányi célú mobilitás: 500 €/hónap
Szakmai gyakorlat: 600€/hónap
A kiutazás idején mindenképpen aktív hallgatói jogviszonyban kell állnod az egyetemmel. Ez azt
jelenti, hogy ha fizetős képzésen tanulsz, sajnos ki kell fizetned az adott félév tandíját.
Ha ez elrettentene a pályázástól, érdemes körülnézni, hogy milyen kiegészítő támogatási lehetőségek vannak az egyetemen és külön a TáTK-n. Könnyen elnyerhető az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat által kiírt Erasmus+ kiegészítő támogatás, az ELTE és a Tempus Közalapítvány
szociális alapú kieg. tám-ja, vagy a TáTK saját kiegészítő támogatása.
A pályázásról nagyvonalakban
A pályázható egyetemek a Neptunban láthatóak, ahol még le is szűrik neked a szakodról választható célegyetemeket. (Szakmai gyakorlat esetén a lehetőségek száma végtelen, neked kell
fogadóintézményt/szervezetet találnod az Erasmus+ országok bármelyikében.)
•

A pályázáshoz szükséges:

•

egy formális adatlap kitöltése

•

egy önéletrajz

•

egy nagyon jó motivációs levél/tanulmányi terv (amiben szívesen segít a HÖK külügyi
bizottsága)

•

nyelvvizsga-bizonyítvány(ok)

•

az utolsó két félév tanulmányi átlaga.

Ezekre mind meghatározott pontszámok járnak, amit külügyi mentortevékenységgel (ESN
mentorság), illetve szakmai vagy közéleti tevékenységek igazolásával emelhetsz. Ilyen közéleti
tevékenységnek számít többek között a TátKontúr szerkesztésében való aktív részvétel is.
Milyen kötelezettségeid vannak a külföldi féléved során?
Fontos, hogy minimum 20 ECTS kredit elvégzése szükséges a kinttartózkodás alatt. Ez egy
elég egyszerű feladat, ugyanis egy külföldön felvett tantárgy általában 4-6 ECTS-nek felel meg,
tehát ha 4-5 tárgyat elvégzel, már teljesítetted is az ösztöndíj feltételét. Nem árt, hogyha a
kint felvett tárgyaid tartalmilag illeszkednek az ELTE-n tanult szakodhoz, tudományos/szakmai
érdeklődési körödhöz, ugyanis így könnyebb lesz elfogadtatni itthon a tárgyakat (annyival kevesebbet kell már a TáTK-n elvégezni). Ezen kívül néhány dokumentáció… formaságok. Értelem-
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szerűen szakmai gyakorlaton nincs kreditteljesítési kötelezettség, csak olyan helyet válassz,
amit az itthoni tanszék elfogad.
A fent írtakon túl rengeteg infót megtalálhatsz az ELTE TáTK HÖK Külügyi Bizottságának Facebook oldalán, ahol igyekszünk egyéb külföldi lehetőségekre is felhívni a figyelmet. Az Erasmus+
pályázási időszak (március végén, április elején) előtt pedig mindig tartunk néhány informatív
előadást, hogy még jobban megismerkedj az ösztöndíjjal. Addig is, ha bármi kérdésed van bármilyen külföldi pályázattal kapcsolatban, írj a pntr.mse@gmail.com címre.

Pintér Emese

Erasmuson voltam
Kötelező és szabadon választható tárgyak, gyakorlat, szakdolgozat, nyelvvizsgák, záróvizsga.
Idegen ország, új emberek, nem megszokott követelmények. Megéri egyáltalán kilépni a
komfortzónából? Az alábbi beszámolókból választ kaphattok a kérdésre.
1. Életed egy félévben
Az 5 hónap nem csak a nyelvtudásodon javít és nem csak a buliról szól. Megtanít arra, hogy
feltaláld magad, barátokat szerezz, bízz magadban és soha ne add fel. Megérkezel egyedül egy
idegen környezetbe, senkit nem ismersz, nincs kihez fordulnod. Nem tudod, éppen mit kezdesz
az életeddel, legszívesebben most azonnal hazamennél. Túllépve ezen elmész az első Erasmus
találkozóra, ahol nyilván szorongsz, de az este végére szerzel pár sorstársat, akik pontosan
ugyanazt érzik, amit te. Ezt követően szép lassan beindul az élet, egyre több embert ismersz
meg és kezded azt érezni, nem is volt olyan rossz döntés eljönni. Aztán elkezdődik az egyetem
és ismét úgy érzed, jobb lenne ha távoznál, mivel az első pár előadáson azt sem tudod honnan
kezdd a jegyzetelést, annyira gyors és érthetetlen minden. Majd szépen lassan hozzászoksz,
rájössz, hogy nem is olyan nagy a katasztrófa. Belátod, hogy a világon a legjobb döntést hoztad,
hogy neked vannak a legjobb újonnan szerzett barátaid, hogy egy kis tervezéssel és odafigyeléssel meglesznek a vizsgák úgy is, hogy közben jól érzed magad.
Az Erasmus egy olyan lehetőség, ami egyszerre nyugtat le és pörget fel. Kell a belső béke és
nyugalom ahhoz, hogy kihozd belőle a maximumot, hogy megkapd, amiért jöttél. Ezt viszont
csak akkor tudod elérni, ha van benned erő pörögni. Az Erasmus az eddigi életed egy félév keretébe foglalva: öröm, bánat, sírás, nevetés, kitartás, kreativitás, egyedüllét, önállósodás, magabiztosság, társaság, buli, új barátság, szerelem, utazás, sport, szakmai fejlődés, nyelvtudás,
de legfőképpen személyiségfejlődés.
Darkó Tünde
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Külügy
2. Erasmus félév Berlinben – Avagy a világ kicsit másképp
2016 őszén költöztem ki Berlinbe, hogy megkezdjem az Erasmus félévemet. Már ha csak az
egyetemi félévek szervezését tekintjük is különbözik a berlini egyetemi lét a budapestitől. Németországban ugyanis téli és nyári szemeszter van, amely az előbbi esetében október közepétől március végéig tartó, az utóbbi esetében pedig az április közepén kezdődő és szeptember
végéig tartó időszakot öleli fel. Mindez teljesen más éves tanulási ritmust és életszervezést
kíván az egyetemi hallgatóktól, amely során lehetőségük van többször – és ezáltal jobban – elmélyedni a tanultakban, úgy hogy közben szabadabban szervezhetik az életüket és a pihenésre
is jut idejük. Nem is beszélve az egyetemi környezetről, amelyben valahogy természetesebben
adottak a feltételek a tanulásra; az egyetemi épületek, a könyvtárak, a menzák mind jobban
passzolnak a hallgatói szokásokhoz és életmódhoz.

gianlucaavagnina.files.wordpress.com

Ezt a kissé más világot az Erasmus+ ösztöndíj mellett elnyert Campus Mundi ösztöndíj nélkül
nem lett volna lehetőségem megtapasztalni. A Campus Mundi – egy Erasmus+-t kiegészítő
– ösztöndíj biztosította számomra az anyagi lehetőséget a gondtalanabb egyetemi félévhez,
amely során így az egyetemen, a szakmai fejlődésen és a különböző kulturális élmények megélésére helyeződött a hangsúly.
Erasmus hallgatóként valahogy számomra természetesen adta magát a kollégiumba költözés
lehetőségének megragadása, ugyanis azt reméltem, hogy – az egyébként valamivel alacsonyabb árak mellett, – a hallgatói közeg segíti majd a beilleszkedést az új, akkor még teljesen
ismeretlen környezetbe. És valóban, ha már csak a kollégiumban megismert barátokra gondolok is, egy tarka társaság sokszínű világának a képe fogad. A kollégiumok nagy részében, mint
egyébként Berlinben szinte mindenhol, rengeteg nemzetközi hallgató van, így én is számtalan
ismerőst és barátot szereztem a világ minden tájáról.
Berlin egyik fő jellegzetessége ez a nemzetközi és kulturális sokszínűség, amely a vallási, nyelvi,
életstílusbeli, egyéni változatossággal is kiegészül. Ráadásul,
mindezek nemcsak elnézésre, de elfogadásra és támogatásra is találnak; az itt élők igyekeznek mindezt a sokszínűséget és változatosságot integrálni. Természetesen egy ilyen társadalmi folyamatnak mindig
vannak nehézségei is, ezeket nem is érdemes
eltagadni; ez egy folyamatos munka, amelyhez mély és őszinte figyelem, elfogadás,
és olykor bizony türelem is szükséges.
Kelemen Zsófia
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A TáTK-sok kedvenc helyei Budapesten
A TátKontúr friss felmérése alapján készítettünk nektek egy listát a TáTK-s hallgatók kedvenc
budapesti helyeiről. Talán azok számára is lesz 1-2 újdonság az összeállításunkban, akik úgy
ismerik Budapestet, mint a tenyerüket. Összegyűjtöttük a legnépszerűbb szabadidős, sportolási
lehetőségeket, illetve szórakozóhelyeket, éttermeket, kávézókat is.
Sport
1. Margit-sziget: Népszerű a futók körében, hiszen a város közepén is kint lehetünk a természetben, jó levegőn. A szigeten rekortán futópálya, illetve uszoda, teniszpálya és sportpályák is
találhatóak.
2. BEAC: Az ELTE sportközpontjában számos sportág közül választhatunk, amik beépülnek az
órarendünkbe és krediteket is kapunk értük. Az árak nagyon kedvezőek, gyakorlatilag egy jelképes összegért egész félévben sportolhatunk.
3. W54 Fitness: A Wesselényi utca 54. szám alatt található
edzőteremben modern géppark és proteinbár is várja a mozogni vágyókat, ráadásul pénztárcabarát áron vásárolhatunk
bérleteket.
4. Városliget: Budapest egyik legnagyobb parkja a futók és
biciklisták által kedvelt füves terület, ami este megtelik piknikező fiatalokkal. A körúttól az Oktogonról Kisföldalattival (M1
metró) közelíthető meg a leggyorsabban.
5. Feneketlen-tó: A budai oldal egyik kedvelt parkja a Móricz
Zsigmond körtér közvetlen szomszédságában található. A tó
körül rekortán futópályán futhatunk, a szabadtéri konditeremben pedig ingyen edzhetünk a nap bármelyik szakaszában.
Éttermek, street food büfék
6. Trio Pizza: Szinte minden nagyobb metróállomáson találsz
egyet, a pizzájuk nagyon finom és a feltétek is ízletesek.
7. Pasta: A Kálvin téren található street food büfében mindennap négyféle tészta közül választhatunk. A választékban
leginkább olaszos és ázsiai ízeket találhatunk.
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Ajánló
8. Zing: Budapest egyik leggyorsabban fejlődő kézműves hamburgerező hálózata. Mindenképpen próbáljátok ki Kenderesi Tamás olimpikon kedvenc burgerét, a wagyu marhás sajtbureszt.
9. Prosit: A Móricz Zsigmond körtéren található kis étteremben mindennap fogyaszthatjuk a
kedvező árú napi menüt, ami a kétfogásos ebéd mellett egy üdítőt is tartalmaz.
10. Prego: A Széll Kálmán tér oldalán található kis kávézóban nem csak kávét, hanem reggelit,
finom szendvicseket és ízletes tésztákat is fogyaszthatunk.
Szórakozóhelyek, bárok
11. Fröccsterasz: A Deák tér egyik legkedveltebb kiülős terasza, laza és fiatalos légkörrel. A
nyári időszakban a leghangulatosabb, de télen is élvezhetjük a nemrég megnyílt Fröccsterasz
Télikertet.
12. Stifler: A körúton és a Széll Kálmán téren is található Stifler Bár, ahol street food ételeket is
fogyaszthatunk a különböző kézműves sörök és finom italok mellett.
13. Romkocsmák – Szimpla, Ellátó: Ha retro hangulatra vágysz, térj be egy romkocsmába! Az
elmúlt években sajnos nagyon elszálltak az árak, de egyszer mindenképpen érdemes kipróbálni
és megérezni a hamisítatlan hangulatot.
14. Matt: A Wesselényi utcánál található bár kedvező árakkal és stílusos belsővel várja a vendégeket.
15. UdvarROM: Az UdvarROM a belváros szívében elhelyezkedő, hangulatos és igényes romkocsma.
Koncert
16. A38: Az Artemovszk 38 hajó a Petőfi-híd budai hídfőjénél „parkol” az egyetemünk épülete
mellett és számos koncertnek, illetve egyéb rendezvénynek ad helyet egész évben. Hétköznap
ebédmenüt is fogyaszthatunk a hajón található kis étteremben, érdemes kipróbálni.
17. Budapest Park: A Rákóczi-híd pesti oldalától 5 percre található szabadtéri koncerthelyszín
az elmúlt években nagyon népszerű lett a fiatalok körében.
18. Akvárium: A belváros talán egyik legnépszerűbb koncerthelyszíne és szórakozóhelye a Deák tér
mellett, az Erzsébet téren.
19. Kobuci: Óbudán, a Zichy-kastély belső udvarán kialakított szórakozóhely.
20. Dürer kert: Az Ajtósi Dürer soron található kerthelyiség közkedvelt terepe különböző kulturális eseményeknek és a koncerteknek.
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Mozi, színház
21. Művészmozik – Puskin, Corvin, Bem, Tabán, Uránia: A művészmozikban nem feltétlenül művészfilmeket vetítenek, hanem a nagy hollywoodi alkotásokat is, viszont a jegyárak jóval kedvezőbbek, mint a plázák multiplex mozijaiban.
22. MOM Kertmozi: A Csörsz utcában található MOM Kulturális Központ udvarában nyáron
működő hangulatos szabadtéri mozi.
23. Corvintető: Zenei klub és szórakozóhely a Corvin Pláza legfelső szintjén, ahol nyáron
szabadtéri filmvetítéseket is tartanak.
24. Margitszigeti Szabadtéri Színpad: A Margitszigeti Víztorony tövében található közel 3000
férőhelyes nézőtérrel rendelkező színpad az ország egyetlen állandó szabadtéri színpada.
25. Kőszínházak – pl. Vígszínház, Pesti Színház, Örkény Színház, Katona József Színház: Az aktuális ajánlatokról érdeklődjetek a színházak jegyirodáiban vagy honlapjukon.
Kávézó
26. 4Street: A Móricz Zsigmond körtér kellős közepén található ez a kis modern, fiatalos hangulatú kávézó, ahol finom reggeliket, illetve napközben szendvicseket is fogyaszthatunk.
27. Donut Library: A városban immár három helyen találkozhatunk a népszerű fánkozóval, az
egyetemhez legközelebb a Karinthy Frigyes út Móricz Zsigmond körtér felőli részén.
28. Café Frei: A nagyobb plázák könyvesboltjaiban mindenképpen érdemes kipróbálnunk a
különlegességekről ismert Frei kávézót.
29. Cserpes: Már több helyen is találkozhatunk a Cserpessel a városban, az egyetemhez legközelebb az Allee mellett tudtok beülni és élvezni a friss szendvicseket, salátákat, illetve a finom
kávé és hideg, hűsítő variációkat.
30. Starbucks: Egyszer mindenképpen érdemes kipróbálni az amerikai brand kávézóit, egy
baráti beszélgetésre vagy tanulásra nem találhatunk ideálisabb helyszínt.

Sztanó Máté
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Ajánló

Csak szabadon, a tóparton
Élménybeszámoló az EFOTT-ról

Először idén vettem részt az EFOTT fesztiválon. A rendezvényen ebben az évben olyan előadók
léptek fel mint Sean Paul, a Hurts, a Punnany Massif vagy a Tankcsapda.
Az EFOTT, az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója, az egyik legrégebbi
magyar fesztivál, ugyanis 1976 óta létezik. A szocialista időkben a fesztivál az egyetemi és a
főiskolai fiatalság szórakozását igyekezett ellátni, kulturális- és sportrendezvényekkel. Így gondolhatjuk, hogy nem egy Woodstock hangulatú rendezvényről volt szó, inkább az úttörőtáborok
szellemiségében zajlottak az események. A rendszerváltás után az EFOTT is fordulatot vett, a
nagyobb fesztiválokhoz hasonlóan a zenére koncentráló programok kerültek előtérbe. A fesztivál szervezését minden évben más egyetem segíti, idén a Pécsi Tudományegyetemre hárult ez a
feladat. A helyszín is évről-évre változik, most Velencén került megrendezésre.
Idén olyan sztárfellépők várták a szórakozni vágyókat mint Sean Paul, a Hurts vagy Borgore,
de a legnagyobb magyar előadók is megjelentek mint a Punnany Massif, a Wellhello, a Halott
Pénz, Majka és Curtis illetve a Tankcsapda. A EFOTT pénteki napjára voltak a legkelendőbbek a
jegyek, ekkor lépett fel Sean Paul, aki tíz év után először koncertezett az országban.

gianlucaavagnina.files.wordpress.

Idén lehetősége volt a fesztiválozóknak a kitelepült Lidl FesztMarket-ben vásárolni. A magyar
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fesztiválok közül a tavalyi Sziget területén jelent meg először egy áruházlánc, és ezt a fogást az
EFOTT szervezői bevetették. Nem véletlen, hiszen a Lidl-ben olcsó termékekkel találkozhattak
a bulizók, ami felüdülésnek számíthat az egyre dráguló fesztivál-ételek mellett. A FesztMarket
a „normál bolti” árak mellett főzési lehetőséget is biztosított a fesztiválozóknak, így a megvásárolt grill húsokból pénztárcabarát és egyben finom ételeket lehetett készíteni. A Lidl mellett a
Rossmann is kitelepült bolttal készült. A drogériában a fesztiválhoz szükséges termékek voltak
megtalálhatóak mint a tusfürdő, a naptej vagy dezodor.
A szombaton koncertező Cloud 9+ idén először léphetett fel nagyszínpadon. A zenekar életében
történelmi pillanatot a frontember, Szivák Zsolt, kerekesszékben ülve bulizta végig, ugyanis
korábban elszakadt az ínszalagja. A hajnalig tartó party azonban már nem fért bele az énekes
életébe. Nehéz a mozgás a tömegben az egyenetlen talajon a kerekesszékkel és bár nem ez volt
Zsolt célja, de mégis ez az eset felhívhatja arra a figyelmet, hogy a fesztiválok még nincsenek
teljesen biztosítva a mozgásukban korlátozott bulizók számára.
Az EFOTT dizájnjában napközben leginkább egy óriási strand benyomását keltette számomra.
A fehér sátrak és az egyetemek standjai színtelen kavalkádnak bizonyultak. Ez a kép azonnal
megváltozott, ahogyan beesteledett. Életet kaptak az egyes helyszínek, például a sátrak falára
színes mintákat vetítettek. Ezt látva egy izgalmas mesevilágban érezhette magát a fesztiválozó.
A pozitívumok mellett érdemes röviden kitérni néhány hiányosságra is. A fesztiválok terepén
nem ismeretlenek a zsebtolvajok és a sátorból való lopások sem. Szinte minden fesztiválon
hallani és látni – legrosszabb esetben tapasztalni – lehet, hogy kisebb-nagyobb értékeket tulajdonítanak el a tolvajok. Néhányan az idei Balaton Sound-on paprikasprayt is bevetettek, hogy
az értékes ékszereket letépjék a gyanútlan bulizók nyakából. Az EFOTT-on erről kérdeztem a
fesztiválozókat, akik leginkább rossz élményekről számoltak be. Több résztvevőnek a sátrából
is pénzt vagy más értékeket loptak el. Ez sajnálatos módon akkor is megtörténhet, amikor az
illető a sátrában alszik és óvatlanul a sátor bejáratához rakja le az értékeit. Nehéz a fesztivál-lopások ellen védekezni, de néhány csomagmegőrző, esetleg a fokozott biztonsági ellenőrzés
csökkenthetné az esetek számát.
Elmondhatjuk, hogy az EFOTT az úttörőtáborok világából kinőtte magát egy színvonalas fesztivállá. A kedvező árakkal és a tóparti fürdőzési lehetőséggel minőségi szórakozást nyújthat az
egyetemistáknak, fiataloknak. Évről évre egyre nevesebb fellépőket sikerül elhívni, ilyen volt
idén Sean Paul is. A zenei paletta színes, nem korlátozódik egy zenei stílusra sem, így széles nézőközönséget szólít meg. Jövőre várhatóan még nagyobb nevekkel találkozhatunk, így érdemes
lesz 2018-ban is az EFOTT-on bulizni.

Gál Flóra
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