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„Az igazi csapatmunka olyan, mint egy nagyszerű zenemű. Szólhat az
összes hangszer egyszerre, mégsem versenyeznek egymással. Egyenként
különféleképpen hangzanak, különféle dallamokat szólaltatnak meg,
különböző időben tartanak szünetet, mégis egy egészként hoznak létre
csodálatos hangzást - szinergiát.”
Sean Covey
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1. BEMUTATKOZÁS ÉS TAPASZTALAT
Parcsami Attila Miklós vagyok, 1993. december 28.-án születtem Győrben.
Általános iskolai tanulmányaimat a Szabadhegyi Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Gimnáziumban végeztem német-angol tagozaton. Középiskolai
éveimet

a

Győri

Műszaki

Szakképzési

Centrum

Hild

József

Építőipari

Szakgimnáziumában töltöttem angol nyelvi előkészítő osztályban, építészet szakon. Már
gimnáziumi éveim alatt nagy érdeklődést mutattam az idegen nyelvtanulás és a
különböző külföldi kultúrák iránt, ezért mikor lehetőség nyílt mindig pályáztam külföldi
projectmunkákra. 2010-ben lehetőséget kaptam az Európai Unió Leonardo da Vinci
Program keretében meghirdetett egy hónapos külföldi szakmai gyakorlat eltöltésére
Észtország fővárosába, Tallinnba. Ezt követően tudatosult bennem, hogy mennyire is
fontos különböző idegen nyelvek ismerete. 2013 elején pályáztam a Rotary
International Youth Exchange Programjára, melynek köszönhetően volt szerencsém egy
évet külföldön tanulni Brazíliában, az Escola de São Paulo magángimnáziumban. Itt
alkalmam adódott leginkább a portugál nyelv elsajátítására, de emellett spanyolul is
tanultam. Hazatértemet követően bebizonyosodott számomra, hogy az építészet helyett
jobban érdekelne egy olyan képzés, mely egy sokrétű tudást ad, fontos a nyelvismeret és
ahol mélyebb tudásra tehetek szert a világról és annak működéséről. Pontosan ezért
jelentkeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar
Nemzetközi Tanulmányok alapképzésre.
2014 szeptemberében kezdtem meg tanulmányaimat a TáTK-n, ami az első
pillanattól kezdve nagyon tetszett. A Gólyatábor során lehetőségem volt megismerni
szaktársaimat, kikkel a mai napig nagyon közeli baráti kapcsolatot ápolok. Már az első
szemeszterben jelentkeztem az Erasmus Student Network Mentorprogramba, ahol a
beérkező külföldi hallgatóknak nyújtottunk segítséget budapesti tartózkodásuk alatt.
Még ebben az évben részt vehettem az I. TáTK Emberi Jogi Nap szervezői csapatában,
melyet azóta is a Nemzetközi Tanulmányok Szakos Hallgatói Érdekképviselete szervez.
2015-ben

jelentkeztem

a

Csoportvezető

képzésre,

hiszen

a

gólyatábori

csoportvezetőimtől kapott élményeket és tapasztalatokat én is át akartam adni az
újonnan felvett elsőéveseknek. Így 2015 nyarán csoportvezető lettem a szolnoki
Gólyatáborban.
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2015 őszében felkértek a Nemzetközi Tanulmányok Szakos Hallgatói Érdekképviselet
Kulturális szekciójának a vezetésére, ahol tovább folytattuk a Filmklubok és más
kulturális események szervezését.
2016 tavasza sok változást hozott, hiszen áprilisban a Küldöttgyűlés megválasztott
az Ellenőrző Bizottság tagjának és jómagam lettem a Nemzetközi Tanulmányok Szakos
Hallgatói

Érdekképviseletének

az

elnöke.

Júniusban

szintén

tartottunk

egy

Küldöttgyűlést, ahol jelöltek és megválasztottak a Tanulmányi és Tudományos
Bizottság Jogsérelmi referens tisztségére. Egy hónapra rá részt vettem az Egyetemi
Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) által szervezett Vezetőképzőn, ahol a Tanulmányi
Szekció munkájában vettem részt és rengeteg új és fontos információt tudhattam meg.
Továbbá először adódott lehetőségem más karok Hallgatói Önkormányzatainak
tisztségviselőivel találkozni. Nyáron ezen kívül a gólyatábori felkészülések alatt a
kreatívos csapat munkáját segítettem, majd a Gólyatábor alatt játékos szervezőként
vettem részt.
2016 őszétől SzHÉK elnökként folyamatos kapcsolatot ápolok a Politikai és
Nemzetközi Tanulmányok Intézettel és a közös együttműködésnek köszönhetően
számos sikeres eseményen vagyunk túl. Több tanulmányi Fórumot szerveztünk végzős
és elsőéves hallgatóknak, a Filmklubok szünet nélkül haladtak tovább és sok
igényfelmérést készítettünk az Intézet számára. Főszervezője voltam a III. Emberi Jogi
Konferenciának, hol 6 különböző témával foglalkoztunk és összesen 22 előadót hívtunk
meg különböző szervezetektől. Szintén egyik főszervezője voltam három társammal
karöltve a Társadalomtudósok Őszi Gyűlésének is, mely a karunkon tanuló hallgatók
integrációját törekszik elősegíteni és erősíteni. Decemberben a kari Nyíltnapon vettem
részt, ahol az érdeklődő középiskolás diákok kérdéseire válaszoltunk az oktatókkal és a
kari hallgatói érdekképviselőkkel közösen.
2017-ben közreműködtem az EDUCATIO Oktatási Kiállítás ELTE TáTK
standjának a munkájában, hol a Nyíltnaphoz hasonlóan válaszoltunk a diákok
kérdéseire. Tavasszal engem ért a megtiszteltetés, hogy egy társammal közösen tartsuk
meg

a

Csoportvezető

képzést,

melynek

során

kiválasztottuk

a

Gólyatábor

csoportvezetőit. Mindemellett volt szerencsém részt venni segítőként a májusi Hallgatói
Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) Küldöttgyűlésén és júliusban az
EHÖK Vezetőképzőn az elnöki szekciójában.
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2. MOTIVÁCIÓ
A motiváció, mint szó, véleményem szerint a leggyakrabban előkerülő kifejezés,
mikor egy vezetőről beszélünk. Amikor egy vezetőt elemzünk, akkor általában felmerül
a kérdés, hogy mennyire képes motiválni kollégáit. Szerintem egy vezetőnek elsősorban
az a legfontosabb feladata, hogy kollégái képességei mellé olyan ösztönzést adjon,
amely belőlük és ezáltal a szervezet egészéből, a szervezeti célok elérésének érdekében
a lehető legjobb teljesítményt hozza ki és a legnagyobb elégedettséget váltja ki.
Vallom, hogy az egyes munkaköröket világosan, egyértelműen kell definiálni az első
pillanattól kezdve, ezzel elkerülhetővé válnak a különböző félreértések. Ezen kívül az
egyes feladatokhoz teljesítménymutatókat szükséges rendelni, illetve a teljesítmény jutalom összefüggést mindenkinek egyértelműen kell kommunikálni.
Az elmúlt évek során én is kialakítottam saját motivációs „eszköztáramat”. NT
SzHÉK elnökként megtapasztaltam, hogy társaim számára hatalmas ösztönzés volt a
világos, inspiráló célok meghatározása, az átlátható szervezeti struktúra, a
tudástranszfer támogatása és az önálló, felelősségteljes munkavégzés. Mindig is
törekedtem, hogy az előbbi állítások a csapatom számára adottak legyenek. Az
elkövetkezendő években is nagy erőfeszítéseket fogok tenni, annak érdekében, hogy ez
így maradjon. Hogy olyan célokat és kihívásokat állítsak eléjük, melynek
megvalósításán keresztül ők is elégedettek és lelkesek legyenek. Az önállóság, a
felelősség magas szintű motivációt biztosít, ezért erősen építek is rá, ennek szellemében
szeretnék a jövőben is minden feladatot meghatározni. A teljesítmény elismerése,
kiemelése rendkívül fontos, amely a produktivitásra irányítja a figyelmet, és az
értékrend középpontjává teszi. Mindig is fontos volt számomra, hogy egy vezető ne
csak vizet prédikáljon, miközben bort iszik, ezért személyes, jó példával szeretnék elől
járni minden általam megkövetelt dolog tekintetében. Kiemelt figyelmet szándékozom
szentelni a csapat építésére, összetartására is, hiszen kulcsfontosságú a stabil és
harmonikus légkör. Szeretném elérni, hogy mindenki érezze: egyenrangú és
egyenjogú tagja a szervezetnek, akire számítanak a többiek, és aki maga is számíthat a
többiekre.
Mindazonáltal egy motivációs eszköztár sem ér semmit két alapvető érték megléte
nélkül: bizalom és őszinteség. Munkám során mindig megpróbálok teljes bizalommal
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közelíteni. Jómagam bízom mindenkiben, mindaddig, amíg okot nem ad az
ellenkezőjére. Eddig azonban ritkán kellett csalódnom, ami valószínűleg azért lehet így,
mert az emberek szeretik, ha mások is megbíznak bennük, és igyekeznek megtenni
mindent a bizalomért. Ennek ellenére az évek alatt sajnos észre kellett vegyem, hogy
számos vezető nem képes megbízni társaiban, rossz tapasztalatokból, félelemből,
bizonytalanságból adódóan. Társaink ezt általában eléggé gyorsan észreveszik, ami
drámai mértékben csökkentheti a motivációjukat. Ebből logikusan következik, hogy aki
nem tud bízni, túllépni a rossz tapasztalatokon, úrrá lenni a bizonytalanságon, az
sohasem lehet igazán motiváló vezető.
A másik alapvető érték számomra az őszinteség, mely a hétköznapi életemben és
munkavégzésem során is nagy jelentőséggel bír. Számomra elengedhetetlen, hogy
minden helyzetben, minden társammal őszintén tudjak beszélni, még a legbizalmasabb
kérdésekben is. Annyit kell elmondani, amennyit az adott szituáció megenged, de annak
mindenképpen őszintének kell lennie. Ha nem lehet elmondani bizonyos dolgokat,
akkor ezt is őszintén jelezni kell. A mellébeszélést az emberek rögtön megérzik, ami
azért nagy probléma, mert ha nincs őszinteség, akkor a bizalom is alábbhagy. Ez a
későbbiekben a szervezet hatékonyságát csökkenti, illetve a motiváció és csapatszellem
is alábbhagy.
Úgy vélem, hogy az elmúlt éveknek köszönhetően egy jelentős és meghatározó
tapasztalatra tettem szert, ami nélkül lehetetlenné válna egy csapat működtetése,
fenntartása

és

összetartása.

Hiszem,

hogy

rendelkezek

olyan

esszenciális

tulajdonságokkal és elengedhetetlen tudással, melyekkel megfelelő és lojális elnöke
lehetnék a TáTK Hallgatói Önkormányzatának.
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3. CÉLKITŰZÉSEK
3.1 Kari és egyetemi kapcsolatok
Első és egyik legfontosabb célom, hogy a kari és egyetemi vezetéssel fenntartsam a
kialakult jó kapcsolatot, hiszen kulcsfontosságú a közös munkavégzés kapcsán.
Szeretném elérni, hogy az egyes intézetek, tanszékek partnerként tekintsenek a TáTK
Hallgatói Önkormányzatára és a két fél közötti kommunikáció gördülékenyebben tudjon
működni.
Emellett nem szabad megfeledkeznünk a nemrégiben az ELTE-hez került Savaria
Egyetemi Központról. Kifejezetten fontosnak tartom, hogy a szombathelyi hallgatók
érdekei is képviselve legyenek, a nagyobb távolság miatt se szenvedjenek semmilyen
hátrányt. A szombathelyi ügyekért felelős alelnök munkája és megfelelő tudása
elengedhetetlen, hiszen egy személyben képviseli a TáTK Hallgatói Önkormányzatát
Szombathelyen. Itt szeretnék köszönetet mondani Herczeg Samu Ákosnak az eddigi
nagyszerű és odaadó munkájáért.

3.2 Tavaszi Vezetőképző
Második tervként a Tavaszi Vezetőképzőt említeném. A legutóbbi Vezetőképzőnek
köszönhetően sikerült a Hallgatói Önkormányzatot, a TátKontúrt és a Szakos Hallgatói
Érdekképviseleteket közelebb hozni egymáshoz. A Vezetőképző struktúráját, szekcióit
nem szeretném nagymértékben megváltoztatni. Mindazonáltal fontosnak tartom, hogy
legyen több „brainstorming” jellegű workshop, ahol mindenki elmondhatná véleményét
az adott témában. Mindezek mellett a Vezetőképző egy tökéletes lehetőséget nyújt a
csapatépítésre, amire mindenképpen nagyobb hangsúlyt szeretnék fektetni a jövőben,
hiszen a hétköznapi munkavégzés során a munka jelentős részét nem lehet egyedül
elvégezni, szükséges, hogy a más szakterületen dolgozó társainkkal kooperáljunk és
együttműködjünk.

3.3 Csoportvezető képzés
A csoportvezető képzésre a jövőben szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni, mivel
kulcsfontosságú olyan embereket képezni, akik az elsőéves hallgatók számára képesek
megadni minden segítséget, amire csak szükségük lehet. Szeretném, ha a képzés sokkal
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korábban elkezdődne, és nagyobb szerephez jutnának a pszichológiai rátermettséget
mérő szituációs játékok. Ezen kívül elengedhetetlen a képzésbe beleépíteni tanulmányi,
szociális és külügyi szekciókat, hiszen az emberi tulajdonságok mellett szakmai tudással
is fel kell vértezni a jelentkezőket. Ezzel elkerülhetővé válna, hogy a csoportvezetők
zavarba jöjjenek, mikor egy tanulmányi vagy szociális kérdést kapnak egy gólyától.

3.4 Pályázati Börze
A Börze lehetőséget biztosítana minden hallgató számára, hogy egy helyen, első
kézből lehessen információhoz jutni a kari és egyetemi pályázatokról, ösztöndíjakról
illetve egyéb lehetősségekről. A Börzén a TáTK Hallgatói Önkormányzatának Szociális
Bizottságára és Tanulmányi és Tudományos Bizottságra kifejezetten számítok, illetve az
EHÖK Tanulmányi és Szociális alelnökeire.

3.5 HÖK Fórum
Szeretnék egy olyan Fórumot szervezni a jövőben, ahol a hallgatók jobban
megismerhetnék az Hallgatói Önkormányzat működését és terveit, az elnök, az
alelnökök és a bizottságok működését, valamint bepillantást nyernének a hétköznapi
munkavégzésbe. Emellett a hallgatóság számára egy alkalmat biztosítana, hogy
kérdéseiket, kételyeiket feltegyék számunkra. Jelentőségteljes esemény lehetne
transzparencia szempontjából is, hiszen sokszor az a vád éri a Hallgatói
Önkormányzatokat, hogy nagyon zártan működnek. Ennek valószínűleg a legfőbb oka
az lehet, hogy a Hallgatói Önkormányzat elsősorban egy adminisztratív szervezet, ahol
rengeteg a papírmunka, a pályázatok bírálása és véleményezése. A rendezvényeken
kívül a hétköznapi munkavégzésünkbe tényleg csak annak lehet mélyebb rálátása, aki
aktívan részt vesz benne. A tervezett esemény pont ezt szeretné megcélozni és
lehetőséget adni mindenki számára, hogy jobban megismerjék a szervezet működését.

3.6 Utánpótlás-képzés
Roppant fontos kérdésnek tartom a szervezeti utánpótlás kérdését, mely az utóbbi
időben kicsit a feledésbe merült. Sajnos az utóbbi időkben nem volt lehetőségünk
megtartani a képzést, így a jelentkezőket csak a pályázatokra beküldött önéletrajzokból,
motivációs levelekből és rövid szóbeli interjúkból ismerhettük meg.
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Idén szeretném megújítani a jelenlegi struktúrát, érdekesebbé, interaktívabbá tenni
a képzést, így remélhetőleg a jelentkezők is majd többet profitálhatnak belőle.
Kifejezetten lényeges, hogy az alapvető szakmai tudást és tapasztalatokat időben
átadjuk a jelentkezőknek.

4. BIZOTTSÁGOK ÉS IRODA
A szervezeti felépítésünkben változások fognak életbe lépni a legutóbbi
Alapszabály módosításnak megfelelően. A következőkben Bizottságonként szeretném
bemutatni elképzeléseimet.

4.1 Belügyi és Szakos Érdekképviseleti Bizottság
A Bizottság munkája talán a legkevésbé látható külső szemlélőknek, mégis
nélkülözhetetlen a szervezet szempontjából. Véleményem szerint a jelenlegi
tisztségviselők kiválóan koordinálják a SzHÉK-eket, illetve a TáTK Logisztika
működtetése is megfelelő. A bizottsági struktúrában új résztvevőként megjelennek a
Szakos Hallgatói Érdekképviseletek elnökei, mint delegáltak. Számukra is kötelező lesz
a részvétel a heti elnökségi gyűléseken, mint megfigyelők. A jövőben szeretném, ha
gyakrabban tudnánk ÖsszSzHÉK-es Gyűléseket szervezni és közösen szervezni
programokat karunk hallgatóinak.

4.2 Külügyi Bizottság
Karunkon a külföldi ösztöndíjak után egyre nagyobb az érdeklődés. A Külügyi
Bizottság feladata, hogy ezeket a lehetőségeket eljutassák a lehető legtöbb hallgatóhoz.
Az idei évben is megrendezésre került az Erasmus Nyíltnap, hol a jelentkezők minden
fontosabb információról megtudhattak. A jövőben szeretném, ha az Erasmuson kívüli
lehetőségekre is jobban fel tudnánk hívni a figyelmet.
Szeretném, ha az ESN ELTE-vel együttműködve több olyan rendezvényt tudnánk
megvalósítani, ahol a magyar hallgatóknak lehetősége lenne a külföldi diákokkal
találkozni. Itt mindenképpen szeretném megemlíteni a TáTK-s Mentorprogramot, mely
pont az előbbi cél elérésében tölti be az összekötő szerepet és melynek folyamatos
fejlesztése elengedhetetlen. Szeretnék minden olyan rendezvényt, programot támogatni,

9

ami a külföldi hallgatókat érinti, hiszen ezzel karunk és egyetemünk hírnevét
öregbíthetjük.
A kari főmentorral való kooperációt lényegesnek tartom, ezért is született az a
módosítás, hogy a mindenkori TáTK-s főmentor a Külügyi Bizottságban tagként fog
részt venni és segíteni a szervezet munkáját.

4.3 Kommunikációs Bizottság
A Kommunikációs Bizottság kulcsfontosságú szerepet tölt be a szervezet életében,
ugyanis ők továbbítják az információkat a hallgatóság felé különböző platformokon.
Mikor a szervezeti strukturális átcsoportosításokról beszéltünk, akkor egyértelműen
kiderült, hogy a Bizottság létszámát növelnünk kell, hiszen a jelenlegi két embernek
már túlságosan sok feladata van.
A közösségi média szerepe kardinális kérdés, mert ezen keresztül tudjuk elérni a
legtöbb hallgatót. Pontosan ezért hoztuk létre a „TáTKözélet” csoportot a Facebookon,
hogy minden kulturális, közéleti programot egy helyen, gyorsan meg lehessen találni. A
szakos, évfolyamos csoportokban a továbbiakban csak tanulmányi, tudományos és
szociális jellegű információkat szeretnénk megosztani, így a lényeges információkról
senki sem maradna le és időben értesülne.
A jövőben szeretném, hogy jobban kihasználjuk az internet és a közösségi média
adta lehetőségeket, mivel rengeteg interaktív, izgalmas lehetőségeket biztosítanak.
Emellett szeretném a Hallgatói Önkormányzat honlapját is frissíteni, és ha lehetőségünk
adódik rá fejleszteni is azt.

4.4 Rendezvényszervező Bizottság
A Bizottság felelős a kari programok megszervezéséért és lebonyolításáért. A
jövőben nagyon szeretném, hogy több kulturális programot tudjunk szervezni, ugyanis
azt érzékelem, hogy erre egyre nagyobb igény van. A Rendezvényes és Belügyi
Bizottság közösen elkészítette az idei szemeszter rendezvényes programnaptárját, ami a
hosszabbtávú tervezés elengedhetetlen része. Remélem, hogy a jövőben mindenki
jobban fogja tartani a határidőket az elképzelt programoknál.
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A következő nagy kari rendezvényünk a Gólyabál lesz, amit idén az Informatikaiés Tanító- és Óvóképző Karral közösen fogunk tartani a Lágymányosi Campuson. Ezt
követően szeretném, hogy tavasszal a Felezőbált is megszervezzük, amivel elsősorban a
tanulmányaik

felénél

járó hallgatóknak szeretnénk kedveskedni.

Ezen kívül

természetesen a Lágymányosi Eötvös Napok (LEN) szervezését is szeretném majd
időben elkezdeni a többi lágymányosi karral együttműködve.

4.5 Tanulmányi és Tudományos Bizottság
A Bizottság tagjai gyorsan és precízen végzik munkájukat, hatékonyan képviselik a
hallgatói érdekeket a különböző testületekben. Szeretném, hogy a szoros kapcsolat a
Tanulmányi Hivatallal megmaradjon, melyhez elengedhetetlen, hogy rendszeresen
egyeztessünk. Kiemelt fontosságúnak tartom az Oktatás Hallgatói Véleményezésének a
kérdéskörét. A 2016/2017-es tanév őszi félévében ismételten értékelhették kurzusaikat
és oktatóikat az ELTE hallgatói. Az aktuális félévben elért 71,76%-os egyetemi szintű
kitöltési arány minden korábbi félév eredményét meghaladta. A karok között azonban
sajnos a legalacsonyabb arányú kitöltést a TáTK hallgatói érték el 65,38%-kal.
Megválasztásom esetén törekedni fogok, hogy ezt az értéket a jövőben javítani tudjuk.
Mindemellett szeretném, hogy a jövőben az elérhető pályázatokról és
lehetőségekről

minél

több

hallgatót

tájékoztatni

tudjunk.

Egy

olyan

tudományegyetemen, mint az ELTE sosem lehet elég nagy hangsúlyt fektetni a
tudományra. Ezért minden olyan elgondolást támogatni fogok, mely a tudományos
közéletet felpezsdítését célozná meg.

4.6 Szociális Bizottság
A Bizottság munkájával nagyon elégedett vagyok. A rendszeres szociális
támogatásra beérkezett pályázatok elbírálása gördülékenyen ment végbe. Kifejezetten
hasznosnak találtam, hogy már a Gólyatábor alatt volt egy kimondottan az elérhető
pályázatokról szóló előadás, aminek köszönhetően az elsőévesek időben információhoz
juthattak a pályázati feltételekről és elvárásokról.
Az esélyegyenlőség terén fontosnak találom, hogy olyan rendezvényeket
szervezzünk, ahol felhívhatnánk hallgatótársaink figyelmét a tolerancia és az empátia
fontosságára, ami mai világunkból egyre inkább hiányzik. Örülök, hogy az ELTE HÖK
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idén meghirdetett „Esélytelen?” című előadássorozata pontosan ezt célozta meg, ezért
egyértelműen támogatni fogom.

4.7 Gazdaság
Szeretném, ha a jövőben az ELTE Iskolaszövetkezeten keresztüli kiutalások késés
nélkül

történnének

meg,

ugyanis

a

TáTK

Hallgatói

Önkormányzata

az

Iskolaszövetkezeten keresztül fizeti a TátKontúr íróit, az irodavezetőket és a TáTK
Logisztika alkalmi munkáit.
Emellett a következő költségvetési tervezet kialakításakor elkerülhetetlen lesz,
hogy az Iroda felújítására csoportosítsunk egy kis összeget. A tavalyi évben felázott a
parketta, ami mára már elfogadhatatlanul néz ki, ezért azt szükséges lenne kicserélni.

4.8 Iroda
Október óta egy helyett már két irodavezetőnk van, aminek több előnye is van. A
TáTK Hallgatói Önkormányzatának minden tisztségviselőjének kötelező legalább 2 órát
ügyelni, így egyrészt segíthetnek az irodavezetőnek, másrészt a hallgatók ebben az
időben személyesen is felkereshetik őket, ha valamilyen kérdésre szeretnének választ
kapni.
Az irodában továbbra is lehet majd nyomtatni és szkennelni, ezt semmiképpen sem
szeretném megváltoztatni. Ezen kívül szeretném az Irodát tisztán tartani, mivel
közösségi térként is funkcionál, ezért ennek érdekében létrehoznánk egy takarítási
táblázatot, ahol kéthetente bizottságonként takarítanánk.

4.9 TátKontúr
A kari újság színvonalas és figyelemfelkeltő folyóirattá nőtte ki magát az elmúlt
évek alatt. Ezt az is bizonyítja, hogy májusban a DUE Országos Ifjúsági
Sajtófesztiválon kari lapként átvehette a felsőoktatási kategória 3. helyezéséért járó
díjat. A jövőben is szeretném megtartani a jó kapcsolatot a Főszerkesztővel és a
HÖKéletes rovatot tovább folytatni a jelenlegi elképzelések alapján.
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5. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
Külön szerettem volna kiemelni a minőségbiztosítás jelentőségét is. Noha
pályázatom során többször is utaltam rá, fontosnak tartom, hogy röviden összegezem. A
minőségbiztosítást karunkon 3 meghatározható csoportra tudjuk osztani. Az oktatói
minőségbiztosítás „mérésében” az Oktatás Hallgatói Véleményezése (OHV) segít
nekünk, ami már nálunk is nyilvános, mindenki számára elérhető. A hallgatói
minőségbiztosítás érdekében szeretnék érdekes és figyelemfelkeltő szakmai, illetve
tudományos programokkal készülni. Harmadik oszlop pedig maga a Hallgatói
Önkormányzat minőségbiztosítása. Kulcsfontosságú, hogy alaposan felkészült
hallgatók töltsenek be tisztségviselői pozíciókat a Hallgatói Önkormányzatban, melynek
érdekében szükséges különböző képzéseken, tréningeken és vezetőképzőkön részt
venni. Cél az elkötelezettség, hozzáértés és szakértelem fenntartása és javítása.

6. ZÁRSZÓ
Elsőéves korom óta aktívan veszek részt a hallgatói közéletben. Az elmúlt évek
alatt folyamatosan fejlődtem szakmailag és sokat tanultam egy szervezet működéséről
és fenntartásáról. Célom, hogy a bizalmat és őszinteséget szemünk előtt tartva egy
stabil, szilárd értékrendű Hallgatói Önkormányzatot hozzunk létre.
Munkámhoz kérem a Tisztelt Küldöttgyűlés támogatását!
Tisztelettel,

Parcsami Attila Miklós
Hallgatói Önkormányzat elnökjelöltje

Budapest, 2017. október 15.
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