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Tanulmányi és Tudományos Bizottság
Elnöki pályázat
Mogyorósi Pálma
Tisztelt Küldöttgyűlés!
Mogyorósi Pálma vagyok, harmadéves szociológia szakos hallgató, 2013 óta a Szakos
Hallgatói Érdekképviselet (Szociológia SzHÉK) kulturális programokért felelős tagja. 2013
decembere óta vagyok a Hallgató Önkormányzat tagja, először tudományos referensként, 2014
júniusától pedig a Bizottság elnökeként dolgozom az Önkormányzatban. A Bizottság jelenlegi
tudományos referense Smid Lilla Réka, jogsérelmi referense Szegner Péter.
Eddigi tevékenységeimről beszámolóimban már olvashattatok, így jelen pályázatomban
elsősorban a következő 12 hónapra mutató motivációimat, terveimet szeretném vázolni
számotokra és magam számára. Úgy gondolom, a strukturált munkavégzés szerint ütemezett
feladatok átláthatóbbá és hatékonyabbá teszik egy szervezet, azon beül pedig egy Bizottság
munkáját.
1. Konzultációk
A 2014/15-ös tavaszi félévben jóval kevesebb párbeszéd történt köztem és a Tanulmányi
Hivatal vezetője, Vékony Edit között. Ennek többek között az egyetem hivatali életében történt
módosulások az oka, sokszor nem kaptam választ leveleimre, ha időpontot kértem. A kétoldalú
kapcsolat kiépítése az információk áramlása szempontjából kulcsfontosságú, így erre
mindenképpen törekedni fogok, és bízom benne, hogy nem ütközöm falakba.
2. Társadalmi Tanulmányok kötet
Az utoljára 2012-ben megjelent kötet a Kar hallgatóinak legkiválóbb dolgozatait tömöríti, TDK
és OTDK helyezést elért tanulmányok válogatása, ami könyvkötet formájában reprezentálja a
Kar hallgatóinak interdiszciplináris tudományos életét, munkáit. A kötet újbóli megjelenítésére
már tettünk korábban kísérletet, a pályázatunk azonban a rektori kulturális pályázat lejárta utáni
módosítások miatt megvalósíthatatlanná vált. Wessely Anna oktatóval és Váry Dániel TDK
titkárral egyeztetve az április eleji OTDK után kiválogathatjuk a legkiválóbb dolgozatokat. Így
e hónap végére a friss eredmények figyelembe vételével új anyagot állíthatunk össze. A kötet
műszaki paraméterezése már megtörtént, feladatunk a hallgatók felkeresése, dolgozataik
formázása, majd azok begyűjtésével elvégezni a tördelést. Várhatóan 300 példányban
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nyomtattatjuk ki a kötetet. Célom, hogy a kötet a vizsgaidőszak végéig megjelenjen, ősszel
terjeszthető legyen.
3. Kari Tudományos Bizottság – Javítóvizsgák
A Kari Tudományos Bizottság jelenlegi elnökével, Pál Eszterrel már egyeztettünk a félévben a
javítóvizsgák számának növelésével kapcsolatban. Jelenleg karunkon ennek száma egy
darabban van maximalizálva. Minthogy az őszi vizsgaidőszak után többször is előkerült az ügy,
a javaslatunk célja emelni ezt a számot, figyelve arra a kényes egyensúlyra, ami az oktatói
erőforráshiány és a diákok motivációi között húzódik. A javaslat szerint még nem eldöntetett,
hogy marad az egy, vagy akár két javítóvizsga alkalma is legyen egy hallgatónak. Az biztos,
hogy a minimumon felül meg lesz a lehetősége újabb javítóvizsgát tenni, de csak egy bizonyos
térítési díj mellett. A javaslat a kari dékánválasztás után kerül majd a Kari Tanácshoz. Az egyéb
Hallgatói Követelményrendszert érő változtatások a beszámolómban olvashatóak.
4. Infografikák
A hallgatók tájékoztatásában úgy értékelem, jól szerepel a Bizottság, de mindig van mit javítani.
A 2015-ös gólyatáborban a szokásos tájékoztató napon szeretnék infografikákat vinni a gólyák
számára, elsősorban ’mi a teendőm a beiratkozás és regisztráció után’ témakörben. Bár a
Gólyahír minden fontos információt tartalmaz, egy A4-es oldalnyi infografika is hasznos lehet
a hallgatók számára. A Kommunikációs Bizottság segítségével ezen kívül tárgyfelvétellel és
vizsgaidőszakkal kapcsolatos infografika gyártása is cél.
5. Tanulmányi ösztöndíj
A tanulmányi ösztöndíj karunkon jelenleg kurzusalapú számítással dolgozik az
átlag/kreditalapú számítás helyett, mely utóbbit az Nemzeti Felsőoktatási Törvény deklarál. A
március EHÖK Tanulmányi Bizottság e témájú ülése után egyértelmű volt, hogy a Kar célja
megtartani saját ösztöndíj-számítási rendszerét, de a jogszabályok hierarchiájából kiindulva ez
nem biztos, hogy megmaradhat. A tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos diskurzus még jelenleg
is zajló folyamat, célom ezzel minél többet foglalkozni, felkészülni az esetleges módosításokra
a Tanulmányi Hivatal segítségével.
6. Tudományos ösztöndíj
Az utólagos finanszírozás bevezetésével a jelenleg tudományos ösztöndíjra pályázott hallgatók
a következő félévek során küldhetik el sikeres, tudományos munkájukat lezáró beszámolóikat,
ami alapján megtörténik az ígért kifizetés. A Bizottság életében ez lesz az első megvalósulása
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az utólagos kifizetésnek, ennek adminisztrálása komoly feladatot vesz majd igénybe. A
mindenkori tudományos referens és elnök feladata ezek koordinálása, ellenőrzése.
7. Szakmai ösztöndíj
A szakmai ösztöndíj a 2014/15-ös tanév tavaszi félévében indult el először, jelenleg havonta
lehet rá pályázni. A Diákjóléti Bizottság segítségével az eredeti tervekhez híven, ez, illetve
igény szerint a következő félév egyelőre egy próba az ösztöndíj működését illetően, ahol
felmérjük, milyenek és mekkorák az ösztöndíjra a hallgatói igények. Az eredeti célunk az, hogy
minél több, minél nagyobb volumenű szakmai gyakorlatokat folytató hallgatókat
kompenzáljunk a szakmai tevékenység miatt felmerülő költségek miatt. A fő kérdés, hogy az
ösztöndíj havi szinten, vagy féléves szinten működjön, e kérdés eldöntésére van a jelenleg is
tartó próbaidőszak a szakmai ösztöndíj életében.
A fent említett két ösztöndíj a Kari Ösztöndíjbíráló bizottság által kerül bírálásra, míg
előkészítését továbbra is a Tanulmányi és Tudományos Bizottság végzi.
Pályázatomban szeretném hangsúlyozni, hogy Bizottsági elnökként folyamatosan
törekszem az aktuális szabályozásokkal és módosításokkal tisztában lenni, és azoknak
megfelelően végezni hallgatói érdekképviseleti munkámat.
Itt szeretném jelezni, hogy a 2014. április 21-én tartandó alakuló és záró küldöttgyűlésen sajnos
nem fogok tudni részt venni. Amennyiben bármilyen kérdés érkezik a pályázatomhoz, telefonon
keresztül elérhető leszek, szívesen válaszolok ilyen módon bárkinek. A megjelenésem hiánya
miatt itt kérnék írásban elnézést a tisztelt küldöttgyűlés tagjaitól.

Budapest, 2014. április 14.

Mogyorósi Pálma Zsuzsanna
Alelnök jelölt
Tanulmányi és Tudományos Bizottság

