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JEGYZŐKÖNYV
ELTE TÓK HÖK Elnökségi ülés
IDŐPONT: 2014. szeptember 15.
HELYSZÍN: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar – fsz. 2. terem
AZ ÜLÉS KEZDETE: 18:00
ELŐZETESEN KIKÜLDÖTT NAPIRENDI PONTOK:
1. Vendégünk Turmezeyné dr. habil. Heller Erika, dékán helyettes asszony
2. EHÖK aktualitások
3. Bizottsági elnökök, referensek beszámolói az EHÖK és egyéb ülésekről
4. Egyebek
JELENLÉVŐK:
Ülés levezetője: Galántai Tamás
Bizottsági elnökök:

Judt Gabriella, Birta Emese, Kőszegi Tamás, Tarján Eszter,
Salga Kristóf

Referensek: Debrei Laura, Hajnal Antónia Bernadett
Bizottsági tagok: Rátkay Anilla, Hóka Balázs, Tóth Márton, Holczer Léna,
Traumberger Zsófia, Varga Levente, Zsigó Judit, Vajda Tímea
Vendégek: Turmezeyné dr. habil. Heller Erika
Ellenőrző Bizottság: Tamási Luca
Az Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy az elnökség 6 mandátummal határozatképes.
Galántai Tamás felkéri Tamási Lucát jegyzőkönyvvezetőnek.
Tamási Luca a jelölést elfogadja. Az elnökség egyhangúlag elfogadja.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz módosító javaslat nincs.
A napirendet az elnökség egyhangúlag elfogadja.
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1. Vendégünk Turmezeyné dr. habil. Heller Erika, dékán helyettes asszony
előterjeszti: Galántai Tamás

Turmezeyné dr. habil. Heller Erika beszámolója terveiről
Pozitívan értékelte a Hallgatói Önkormányzat és a kar vezetésének közös munkáját
a) Oktatás szervezés
 fő probléma a Tanulmányi Osztály; 2 fővel csökkent a dolgozók száma
(terheltebbek  sokat hibáznak); érkeznek hozzájuk betanulók; tipikus
problémák merülnek fel, mert a hallgatók nem ismerik a HKR-t, ennek
megoldására

a

TO-val

egyeztetve

GYIK

készítése;

tanszékek

is

készíthetnének GYIK-et
 Tanulmányi Osztályra ügyfélfogadó ember kéne, aki csak ezzel foglalkozik
 Neptunban a „nem teljesítette” opció megjelenése
 hallgatónak kell ellenőrizni, hogy érdemjegye bekerült-e a Neptunba
 Neptunnal

kapcsolatos

problémák

összegyűjtése

oktatóktól

és

hallgatóktól
 nincs csoportórarend  Neptun csomag hibája; használható órarend
készítése segítené a hallgatókat
 beiratkozásnál sok probléma volt a HÖK felfüggesztése miatt
 levelező hallgatók jelezték, hogy úgy érzik, nem foglalkoznak velük eleget;
érdekképviseletüket a HÖK-nek fejlesztenie kéne
b) Oktatás fejlesztése
 E-learning technika hátterének fejlesztése
 frissen bekerült oktatók pályaszocializációjának fejlesztése, program
beindítása (óvodába járás, tapasztaltabbak mentorálják őket)
 óvó és tanító szakon a képzési és kivitelezési követelmény modernizálása
(kompetenciák)
c) Tehetséggondozás
 EHÖK is fókuszba helyezte
 tutori ösztöndíj (HÖK támogatja)
 „tehetségpont” megalapítása  gyakorlóhelyeken tanuló gyermekek
tehetségének kibontakoztatása a hallgatók segítségével (mentorok);
Gimesi Bernadett összekötő
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d) Kommunikáció
 gólya lettem kiadvány pozitív értékelést kapott
 kar nevének forgatása/ kar népszerűsítése  nyílt nap, gimnáziumokban
pályaválasztási napokon a HÖK részt vett
 létkérdés a pénz! (kivont pénzek hiányoznak)  intézmény támogatására
ötletek
Hallgatói Önkormányzat kérdései dékán helyettes asszonynak
Lehetséges-e az OMHV értékeléseinek nyilvánosságra hozása?
 jogos a kérés, hogy nyilvánosságra kerüljenek, de meg kell tudni adatvédelmi
szabály van-e róla
 oktatókat lehet ösztönözni, hogy hozzák nyilvánosságra sajátjukat
HKR módosítást mikor tárgyalja újra az OHÜB?
 még találtak rajta változtatni valót
 először Kari Tanács elé küldik, utána OHÜB
Ütközések vannak az órarendekben, ez a gólyáknak problémát jelent. Neptun nem
adja ki a tárgyakat keresésnél. Teendők?
 Tanulmányi Osztály feladata, gyakran hibáznak a létszámcsökkenés miatt,
segíteni kell a munkájukat
Tanulmányi Osztály stílusa a hallgatókkal szemben sokakat felháborít.
 nagy teher van rajtuk, de tudásuk miatt nélkülözhetetlenek
Kari napokon a HÖK-nek sok munkája volt, menetlevelek idén sem lettek ellenőrizve,
megoldása? Tanszékvezetők nem adták tovább, kommunikáció megakadt.
 Kari Tanácson, tanszékeken szólni, hogy ellenőrizzék le a hallgatók menetleveleit
 dékán is azt akarja, hogy nagyobb élet legyen a karon
Kari napok HÖK-ös programjaira gyakran szerveznek a tanárok kötelező
programokat a hallgatóknak. Lehet ezt jelezni Kari Tanácson?
 igen
Kulturális estek. Mi érdekli a hallgatókat, oktatókat hogyan lehetne ösztönözni?
 oktatókat személyesen meghívni
Tanszéki értekezleten lehetséges-e HÖK-ös képviselet? (csak 3 tanszékről érkezett
meghívás)
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 szakmai megbeszélések folynak, a hallgatókat nem érinti, HÖK számára nem
fontos információk
Gólyatábori események. ELTE nem kezelte jól a helyzetet.
 nem baj, hogy a HÖK nem nyilatkozhatott, ez a tagok védelmét szolgálta
 sajtó felkapta, a közvéleményt próbálták hangolni
Egyet ért a gólyatáborok egyesítésével?
 HÖK-ön is lehet javítani,
 EHÖK nem állt ki a kari HÖK mellett, ELTE-vel van egy állásponton
Biztonsági őrök a karon. Portán nem a portás ül, hanem takarító vagy gondnok.
 utána kérdez
WIFI bevezetése mindenhova.
 javítottak már rajta, erősebb routerek
 probléma továbbítása
Lesznek felújítások a karon pl. termek?
 kevés felújítás várható
 nincsen pénz
 123-as teremben új székek
2. EHÖK aktualitások
a) Galántai Tamás


HÖOK-ba ELTE-s tag



Garbai Ádám megszavazása szimpátiaszavazáson (még lehet változás)



Kiss Edina támogatása



Küldöttgyűlés 09.18. 17:00

b) Kőszegi Tamás (EHÖK elnökségi ülés)
 központosított gólyatáborok kivitelezhetetlenek
 bizottságok alakulás gólyatáborok szervezésére (hallgatók és oktatók)
 programok előzetes egyeztetése
3. Bizottsági elnökök, referensek beszámolói az EHÖK és egyéb ülésekről
a) Judt Gabriella (EHKB ülés)
 Erasmusosokkal gond, késnek a megbízások  héten megoldódik
 TÓK-on ~15 külföldi hallgató
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 Erasmus pótpályázat indul az üres helyek betöltésére
 minden kar mentorfelvételit tart (szervezés alatt)
 kiegészítő támogatás Erasmusra
 külügyi börze lesz, EHKB csinál eseményt, széleskörű tájékozódás lehetséges
b) Kőszegi Tamás (kabinetülés)
 választás
 gólyatábori helyzet  bizottságok alakulása a szervezéshez
 HÖOK vezetőképző lesz
4. Egyebek
Galántai Tamás
 holnapig (09.16.) beszámolók leadása
 rendezvénynaptár elkészítése
 juniorjelentkezés kiírása
 ügyeleti idők megadása
Salga Kristóf (rendezvényes bizottság)
 kocsmatúra előkészületei, ha a dékán engedélyezi
 közvélemény kutatás a gólyák körében ~4 csapat
 állomások: Tünde, Pinyó, Kakas, Happy (2-3 játék mindenhol), Hétkerben
záróbuli
 gólyatábornak megfelelően csapatvezetők lesznek
 jegyszedők, de ruhatár nincs
Hajnal Antónia Bernadett
 sportdélután a Margit-szigeten
 állomások, sportos feladatok
 finanszírozása: kulturális ösztöndíj

AZ ÜLÉS VÉGE: 19:30
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JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTÉSE:

Galántai Tamás

Tamási Luca

Elnök

Jegyzőkönyvvezető

dr. Kudron-Tonigold Nándor
Ellenőrző Bizottság elnöke

Jegyzőkönyv készült: 2014. szeptember 15.
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