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Féléves beszámoló
2015. február 4. – 2015. június 3.
Tanulmányi, szociális és tudományos tájékoztatás
A félév kezdetén mindig sok tanulmányi és szociális kérdés merül fel, amelyekre mindig igyekeztünk
kielégítő választ adni.
Több mint félszáz órameghirdetéssel kapcsolatos problémát gyűjtöttünk össze, ezek nagy részére
sikerült is megoldást találni. A problémák nem kötődtek kifejezetten a BA, az MA vagy az OT képzés
valamelyikéhez, de többször felmerült az a probléma, hogy az osztatlan tanárképzésnél a képzés első
évfolyama nem tud órákat előre felvenni, így a feltorlódó elmaradt órák szinte mindenkinél veszélyeztetik
a képzés időben való elvégzését.
A rendszeres szociális támogatásról folyamatosan tájékoztattuk a hallgatókat, így ezzel kapcsolatban
kevés kérdés merült fel.
2015. február 9-én MA felvételi tájékoztatót tartottunk, ahol a magyar intézetekhez tartozó
mesterképzésekről való tájékoztatás mellett az általános felvételi eljárásról is kérdezhettek a hallgatók. Az
eseményen kb. 40 érdeklődő vett részt.
2015. február 27-én kezdeményezésünkre a megválasztott osztatlan tanár szakos képviselőkkel és az
osztatlan tanárképzésben érintett IK-k elnökeivel közös ülést tartottunk, hogy feltérképezzük a
legfontosabb problémákat a képzéssel kapcsolatban. Abban maradtunk, hogy erősítjük az egységes
kommunikációt, és az osztatlanosok szoros kommunikációban maradnak egymással. A későbbi
félreértéseket elkerülendő szeretnénk kifejezetten az osztatlanosoknak szóló kisokosokat készíteni, illetve
az érintett tanegységlistákat is átnézzük, s javaslatokat teszünk annak javítására.
Márciusban a tanulmányi ügyeknél a legnagyobb számban a szakzárással kapcsolatban érkezett kérdés,
melyekre legjobb tudásunk szerint igyekeztünk válaszolni. A szakzárók dolgának
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megkönnyítése érdekében összeállítottunk egy rövid összefoglalót, amely a legfontosabb szakzárós
információkat tartalmazza.
Osztatlan tanár szakos érdekképviselőink újra több ízben összeültek más intézeti képviseletek
megválasztott osztatlanos érdekképviselőivel, hogy a felmerülő problémákra közös megoldásokat
keressenek, illetve hogy előkészítsenek egy közös osztatlan tanár szakosoknak szóló kisokost.
Áprilisban a tanulmányi ügyeknél a legtöbb kérdés a szakzárással és azon belül is a szakdolgozatleadással és motivációs levelekkel kapcsolatban érkezett hozzánk. A szakzáró hallgatók dolgának
megkönnyítése érdekében összeállítottunk egy rövid összefoglalót, amely a legfontosabb szakzárós
információkat tartalmazza, ezt Facebookon és hírlevélben is többször kiküldtük, felhívva a figyelmet a
fontos dátumokra. A szakdolgozatok leadása nagyobb fennakadások nélkül, viszonylag rövid sorban
állással zajlott le.
Szociális kérdésekben kevés megkeresés érkezett, azok nagyrészt a párhuzamos képzés
kompenzációjával és a Tempus Közalapítvány Erasmus+ kiegészítő támogatásával voltak kapcsolatosak.
Májusban a hallgatókat tájékoztattuk az MA felvételik várható időpontjairól. Emellett az elsőévesek
minorjelentkezése hoz elő több kérdést. A minorválasztással kapcsolatban szintén összeállítottunk egy
kisokost, amelyben a hallgatókat tájékoztatjuk a minorválasztás módjáról.
Több megkeresés is érkezett az OTDK eredményekért járó tudományos ösztöndíjak kapcsán, melyeket
továbbítottunk a Tudományos Bizottságnak. A hallgatókat tájékoztattuk a kiírt köztársasági ösztöndíjpályázatról.
Szociális kérdésekben csak a Tempus Közalapítvány Erasmus+ kiegészítő támogatásával kapcsolatos
kérdések érkeztek, illetve egy magyar szakos speciális igényű hallgató szakdolgozati teendőivel
kapcsolatban merültek fel problémák.

Intézeti képviseleti ülések és a tavaszi választások
2015. február 12-én, 18.15-től intézeti képviseleti ülést tartottunk a HÖK irodában. Megbeszéltük a
közelgő Erasmus+ tájékoztató és a II. Hungarogermán Farsang részleteit. Ismertettem a félév már biztos
dátumait, mely alapján a magyar szakos kirándulást április 17-19-re tűztük ki. Ezentúl nem évente, hanem
minden félévben szeretnénk kirándulásokat tartani.
Beszámolt a tudományos és a színházi munkacsoport. Az őszre tervezett konferencia szervezéséről is
szó esett. A színházi munkacsoport is elkezdte felvenni a kapcsolatot az érintett hallgatókkal és oktatókkal.
Az offlájn és az onlájn kommunikáció újragondolásáról is volt szó, erről külön pontban beszélek.
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2015. március 2. és 15. között lezajlott a szakos hallgatói érdekképviselők választása az alapszakos és
az osztatlan tanár szakos körzetekben. A hallgatók az ELTE történetében először szavazhattak
elektronikusan körzetük hallgatói érdekképviselőiről.
A magyar BA-s körzetben 8 hallgató indult el, 42,2%-os hallgatói részvétel mellett mindegyikük
megválasztásra került. Az osztatlan tanárszakos első körzetben indult 7 és a második körzetben indult 6
induló mindegyikét is megválasztották a hallgatók 47,4%-os, illetve 48,6%-os részvételi arány mellett.
Mindkét körzetből 2-2 szakos hallgatói érdekképviselő delegálta magát a Magyar Intézetek Képviseletébe.
2015. március 24-én, 19.00 órától intézeti képviseleti ülést tartottunk, ahol az érdekképviselők
újraválasztottak az Intézeti Képviselet elnökének. Seager-Smith Dániel Michael egyéb elfoglaltságai miatt,
Hegedűs Máté pedig külföldi tartózkodása miatt nem folytatják alelnöki munkájukat, helyükre Stemler
Diánát és Gagyi Miklóst jelöltem, amit az Intézeti Képviselet szintén támogatott.
Az ülésen szavaztunk az intézeti tanácsok és a tanszéki ülések delegáltjairól. Ezeknél igyekeztünk a
munkát egyenletesen elosztani a szakos képviselők között. Az ülésekről és az azon történtekről közös
táblázatot vezetünk, hogy az Intézeti Képviselet összes tagja értesülhessen az egyes intézetekben és
tanszékeken folyó ügyekről, illetve így monitorozhassuk a kötelező tanszéki meghívások megtörténtét.
Ettől az évtől a küldöttgyűlés tagjaira az Intézeti Képviselet csak javaslatot tesz, azokról a hallgatók a
választások második fordulójában szavazhatnak. A küldöttgyűlési tagok választására 2015. március 30. és
április 10. között került sor, amely szintén sikeresen lezajlott.
A korábbi referensi feladatkörök megmaradtak, az újonnan megválasztott képviselők pedig tovább
erősítik a tanulmányi, a szociális és a közéleti feladatköröket.
Az ülésen ezen felül beszéltünk a félév tervezett programjairól, valamint elfogadtunk egy belső kódexet
az Intézeti Képviseleten belüli kommunikáció alapelveiről és célkitűzéseiről. A kódex célja, hogy a Magyar
Intézetek Képviselete még hatékonyabban működhessen a jövőben.
2015. május 29-én, 17.00-tól intézeti képviseleti ülést tartottunk a magyar szakos irodában, melyre
meghívtuk a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet intézetigazgató-jelöltjét, Gintli Tibort is, aki
ismertette programjának hallgatókat érintő kérdéseit, ezután pedig több kérdést intéztünk hozzá.
Beszélgettünk az intézetek és a magyar szak jövőjéről, problémákról és azok megoldásairól.
Az ülés további részében az elnök, a referensek és a munkacsoportok beszámolói után az MA-s felvételi
bizottságokban zajló feladatokról beszéltünk. Nyáron a tavalyihoz hasonló csapatépítő programot kívánunk
rendezni, emellett kitűztük a nyár feladatait, illetve az ősz főbb céljait is.

Az onlájn és offlájn kommunikáció újragondolása
Az intézeti képviseleti ülésen sokat beszéltünk az IK kommunikációjáról, melyet köztünk és a hallgatók
felé is folyamatosan erősíteni kell. Célunk, hogy FB oldalunkon folyamatosan információkat osszunk meg,
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de a legfontosabbak a szakos csoportok mindegyikébe kikerüljenek. Az onlájn kommunikációt a félév
elején újraindított hírlevéllel is segíteni akarjuk, ahol a legfontosabb közeledő időpontokat, programokat
foglaljuk össze.
2015. február 5-én rendet raktunk a magyar szakos irodában, ahova megújult külsőben várjuk a
hallgatókat, ha a képviselőkkel személyesen szeretnének beszélni. Ezzel szeretnénk a hallgatókat még
közvetlenebb formában segíteni.

Kari és intézeti tanácsok, tanszéki ülések
A 2015. február 26-i Kari Tanácson egyéb elfoglaltságaim miatt nem tudtam résztvenni, de az ülésen
magyarosokat érintő kérdés nem merült fel.
A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet 2015. február 4-én tartott tanácsot, ahol főleg az
órameghirdetési problémákról volt szó. Az ülés vendége volt Brenner Koloman dékánhelyettes, aki dékáni
programját is bemutatta.
A félévkezdő tanszéki ülések több helyen is lezajlottak.
Márciusban nem volt intézeti tanács sem a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben, sem a
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetben, és tanszéki ülésre is kevesebb alkalommal került sor.
Áprilisban a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben a hónapban kétszer is volt intézeti
tanács. 2015. április 8-án az őszi kurzuskínálatról beszéltünk. Jelenlegi és a később felmerülő lehetséges
problémákat jeleztük az Intézet felé. A kurzuskínálat idén a korábbinál sokkal hamarabb, még ebben a
félévben szinte egészében meghirdetésre kerülhet. 2015. április 22-én szintén intézeti tanácsunk volt, ahol
vendégként megjelent Borhy László dékánjelölt úr is, aki bemutatta programját. A tanári
szakmódszertannal foglalkozó külön tanszék létrehozásának tervezetét is megtárgyaltuk, de egyelőre nem
alakult ki végleges álláspont a tanszék létrehozásának szükségességéről az intézeti tanácsban.
2015. április 29-én a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetben volt intézeti tanács, melynek
vendége szintén Borhy László dékánjelölt úr volt, aki ismertette programját. Ezután adjunktusi
előterjesztésekről volt szó, melynek eredményeképpen Bándli Judit, Bárth János és Maróti Orsolya
tanársegédeket is adjunktusi fokozatra terjeszti fel az Intézet.
2015. április 16-án Stemler Diával vettünk részt a Kari Tanácson, ahol elfogadtuk a záróvizsgabizottságokat és két tanár-továbbképzési programot.
2015. április 30-án dékánválasztó Kari Tanácsra került sor, ahol a hallgatói egyharmad egy-egy
szavazattal támogatta Borhy László és Brenner Koloman dékánjelölt urakat, a többi mandátumot azonban
az ELTE szelleméhez nem méltó, erkölcstelen és erőszakos háttérkampányok miatt érvénytelenre húztuk
be. Az ELTE BTK új dékánja Borhy László lett.
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A hónap folyamán sem a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben, sem a Magyar
Nyelvtudományi és Finnugor Intézetben nem került sor intézeti tanácsra, de már megkaptuk a meghívót a
következő hetek üléseire, ahol összesen egy intézetigazgatói és három tanszékvezetői helyről is dönteni
fogunk.
2015. május 7-én részt vettem a Kari Tanácson, ahol nagyrészt szabályzati kérdések voltak napirenden,
kifejezetten magyar szakosokat érintő téma nem került szóba.

Erasmus+ pályázatok
2015. február 18-án Erasmus+ tájékoztatót tartottunk, amelyen kb. 30 érdeklődő jelent meg. Vendégünk
volt a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet részéről Orlovszky Géza, a Magyar Nyelvtudományi
és Finnugor Intézet részéről pedig Bába Laura és Kugler Nóra. Felhívtuk a figyelmet a legfontosabb
pontokra, az elérhetőségekre és a változásokra.
A két intézethez érkezett Erasmus+ pályázatok bírálása külügyi referenseink részvételével megtörtént.
A tapasztalatok szerint azonban nagyon sok hibával érkeznek be a pályázatok, így ennek megkönnyítése
érdekében a jövőben egy kifejezetten magyar szakosoknak szóló Erasmus+ kisokos összeállítását
tervezzük.

Eseményeink a félévben
2015. február 27-én került sor a Germanisztikai Intézeti Képviselettel közös rendezvényünkre, a II.
Hungarogermán Farsangra. Az eseményt a Spitz and Burger emeletén kb. 60 résztvevő társaságában
tartottuk. Több mint egy tucatnyi ember farsang alkalmából be is öltözött. A lelkes hallgatók
sörpongversenyben vehettek részt.
2015. április 17-19-én magyar szakos kirándulást szerveztünk Pécsre. Április 17-én vonattal utaztunk
le, szállásunk egy belvároshoz közeli kollégiumban volt. Az első napon a belvárost, az ókeresztény
sírkamrát, a Vasarely-múzeumot tekintettük meg. Szombaton ellátogattunk a XXXI. International FinnoUgrist Students' Conference-re, majd pedig a Zsolnay-negyedet tekintettük meg. Délután még jutott idő
szabad programra is. Vasárnapra már nem terveztünk programot a hazautazáson kívül. A kirándulás 17 fő
részvételével, de jó hangulatban zajlott.
2015. május 5-én, a Bölcsész Napok első napján megrendezésre került a tavalyi akadályverseny
folytatásaként A kígyó újra a saját farkába harap vagyis magyaros akadályverseny alias Dante hivatalos
pokolsétája. A versenyt a májusban 750 éve született Dante előtt tisztelegve a pokol tematikájára építettük.
Az akadályversenyen nyolc csapat, összesen közel negyven fő vett részt. A verseny nagy sikerrel zajlott.
Az őszi, A Nyugat irodalmának nemzetközi kapcsolatai című konferenciánk felhívása és Facebookeseménye már hónapok óta elérhető. A konferencia eseményénél folyamatosan osztunk meg
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konferenciatémákat, idézeteket, hogy emlékeztessük a hallgatókat a konferencialehetőségre. A résztvevők
jelentkezésének május 31-i határidejét június 16-ig toltuk ki. Ennek alapján a bírálási és kiértesítési
folyamat is változik. A konferencialehetőségről az ország más bölcsészkarainak hallgatóit is értesíteni
fogjuk. Örömünkre a felhívást többen megosztották, és az ELTE Online is cikkezett az eseményről.

Budapest, 2015. június 3.

Bencze Norbert s.k.
Magyar Intézetek Képviselete elnöke
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