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ELTE TÓK HÖK Elnökségi ülés jegyzőkönyve
2013. december 10.
Előzetesen kiküldött napirendi pontok:
1. Beszámoló az EHÖK elnökségi ülésről
2. Alelnökök, referensek beszámolói az EHÖK bizottsági ülésekről
3. Egyéb beszámolók
a. Rövid beszámoló a PK Vezetői Testületi ülésről
b. Rövid beszámoló a Kari Tanácson történtekről
c. Rövid beszámoló az ISSzK képviselőjével történt beszélgetésről
d. Rövid beszámoló a Budai Középiskola pályaválasztási napjáról
4. MegHÖKkentő értékelése
5. Szemeszterzáró buli részletei
6. EHÖK Küldöttgyűlés
7. Egyebek
A napirendi pontokat az elnökség egyhangúan elfogadta, módosító javaslata senkinek sincs.
1.) Beszámoló az EHÖK elnökségi ülésről
a) jótékonysági gála
b) összegyetemi nyílt nap február 1-én


EHÖK kari promóciós videót készít



az összes kari szociális alelnök Neptun hozzáférést fog kapni



hallgatói ötletpályázat létrehozása

c) HÖOK választmányi és szenátusi tagokat delegáltak.
d) Galántai Tamás tolmácsolta az EHÖK költségvetési stratégiáját.
2.) Alelnökök, referensek beszámolói az EHÖK bizottsági ülésekről
Debrei Laura:



előadás sorozat létrehozása: legjobb tanulmányi átlaggal rendelkező diákok
vennének ezen részt kb. 12 fő => de ezen a keretszámon még lehet hogy bővítenek



tehetséggondozás

3.) Egyéb beszámolók
a) Rövid beszámoló a PK Vezetői Testületi ülésről


tanulmányi nyilvántartás egységesítése



tanárképzés megtartása



Dr. Papp Lajos PK főosztályvezető kidolgozza a részleteket



bérleti díjak visszatérítése



lejár a szoftvertámogatás a gépekre, új nyomtatók beszerzése

b) Rövid beszámoló a Kari Tanácson történtekről


a TÓK Kari Tanácsa javasolta Dr. Lénárd Sándor pályázatának elfogadását az
Illyés Sándor Szakkollégium igazgatói tisztségére való kinevezését



Dóczy Emilné beszámolt a 2013. évi kari költségvetésről



a Kari Tanács elfogadta az Óvodapedagógusi szak komplex záróvizsga tételeit



elkezdődtek a tárgyalások a 2013/2014. tanév II. félév oktatásszervezési
programjáról



HÖK beszámolt az 1 hónapos tevékenységéről

c) Rövid beszámoló az ISSzK képviselőjével történt beszélgetésről


a HÖK segít, hogy minél többen vegyenek részt a kollégiumi életben, támogatni
fogjuk a kari rendezvényeken való megjelenést, illetve partnerek leszünk a
promóciózásban

d) Rövid beszámoló a Budai Középiskola pályaválasztási napjáról


kevés volt az érdeklődő a helyszínen, a diákok más párhuzamos programokon
vettek inkább részt



a HÖK Facebook oldalán pozitív visszajelzéseket kaptunk a tevékenységgel
kapcsolatban

4.) MegHÖKkentő értékelése


19 cikk jelent meg



köszönet Ákli Oktáviának, aki elkezdte az újságot szerkeszteni, Birta Emesének, aki
befejezte a szerkesztést, és a szerzőknek, akik a tartalmat biztosították



februártól (amint az Alapszabály-módosítás lehetővé teszi) új nevet kap az újság

5.) Szemeszterzáró buli részletei


promóció és jegy szedés megbeszélése, további tudnivalók…

6.) EHÖK Küldöttgyűlés
Galántai Tamás tolmácsolta az EHÖK küldöttgyűlés soron következő napirendi pontjait.
Bejelentette, hogy a TÓK HÖK-ből Tamási Lucát kívánja delegálni az EHÖK Ellenőrző
Bizottság tagjának.
7.) Egyebek
Tamási Luca:


javaslatot tett az új TÓK HÖK Küldöttgyűlési tag megszavazási formájára

Galántai Tamás:


az ELTE TáTK új HÖK elnöke: Nanosz Eleni



vizsgaidőszaki ügyelet



HÖK és EHÖK karácsony megbeszélése

Andicsku Ivett
Ellenőrző Bizottsági tag

