EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
KÜLÜGYI BIZOTTSÁG
Jegyzőkönyv

Menyhárt Barbara (ELTE HÖK Külügyi alelnök) 2019. április 2-án, 18:05
perckor megnyitja az ELTE HÖK Külügyi Bizottságának (EHKB) ülését.
A Bizottság Pap Zsófiát bízza meg a jegyzőkönyv vezetésével.
Jelen van: Menyhárt Barbara (ELTE HÖK), Kup Katica (BGGyK), Schmidt Bertalan
(BTK), Varga Flóra Antónia (TáTK), Gál Anna (TÓK), Mekker Julianna (TTK), Móna
Balázs Péter (GTI), Bata Orsolya (KolHÖK)
Menyhárt Barbara megállapítja, hogy az ülés 8 jelen lévő mandátummal
határozatképes.
Az előzetesen kiküldött napirendhez nem érkezett módosítási javaslat, a
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Bizottság azt egyhangúlag elfogadta.
A napirend a következő:
1. Beszámoló
2. Munkacsoportok munkájának áttekintése
3. Egyebek
1. Beszámoló
Menyhárt Barbara
a) ELTE HÖK Erasmus + Kiegészítő támogatás
Összesen 59 pályázat érkezett be, ezekből a bizottság 52 pályázatot ítélt
érvényesnek. A ponthatár (32 pont) meghúzása után 39 pályázó kapja meg a
támogatást.
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Az idei évben a keretösszeg növekedéséről sikerült megállapodni így minimum
50.000 maximum 200.000 Ft kerül kiutalásra. A pályázathoz tartozó kötelező
beszámoló beérkezési határideje május 1.
b) Teljes képzéses Nemzetközi Hallgatók Érdekképviseletéért felelős operatív
bizottsági tag
A Teljes képzéses Nemzetközi Hallgatók Érdekképviseletéért felelős operatív
bizottsági tag pályázati kiírásra egy jelentkezés érkezett be. Az ELTE HÖK Elnöksége
ez alapján Zatykó Rolandot választotta meg a tisztségre.
c) Erasmus+ szakmai gyakorlat
A Nemzetközi Iroda egy az Erasmus+ szakmai gyakorlatokat népszerűsítő esemény
lebonyolításához kérte a Külügyi Bizottság segítségét. Plakátokat már kihelyeztek, az
esemény két időpontban fog megvalósulni. A Bizottság feladata egy interaktív
csapatépítő játék megtervezése, amely lebonyolítását a Bizottság vállalta. Az időpont
függvényében Móna Balázs (GTI), Gál Anna (TÓK) és Schmidt Bertalan (BTK)
vállalkozott a feladatra.
Kup Katica (BGGyK) jelzi, hogy náluk a program kari szinten „Egy bögre Európa”
címmel megrendezésre kerül, amelyre várják a többi kar hallgatóit is.
d) Nemzetközi és Stratégiai iroda gólyatábori részvétele
A Nemzetközi és Stratégiai Iroda nemzetközi mobilitást népszerűsítő programokkal
szeretne részt venni a karok gólyatáboraiban. Menyhárt Barbara továbbítani fogja az
megjelenéshez

készülő

anyagot

a

Gólyatáborok

főszervezőinek,

hogy

ők

dönthessenek arról, hogy igényt tartanak-e az Iroda gólyatábori megjelenésére vagy
sem.
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e) Nemzetközi hallgatók érdekképviselete
A HÖOK30 program keretén belül az országos képviselet projektet indít a
nemzetközi hallgatók közvetlen érdekképviseletének megvalósítása érdekében.
Menyhárt Barbara erről folytatott egyeztetéseket a HÖOK külügyekért felelős
elnökségi tagjával, Kosztrihán Dáviddal.
f) Külhoni Program
Hétvégén Marosvásárhelyen, valamint Kolozsváron zajlottak megbeszélések további
lehetséges együttműködések érdekében az ELTE és a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem között.

Bata Orsolya (KolHÖK)
Az újonnan beköltözők esetleges felmerülő problémáira megoldást találtak. Felmerült
ötletként egy új jelentkezési rendszer kialakítása a külföldi hallgatók részére, amely
megkönnyítené a folyamatot és ezáltal valóban azok a hallgatók kapnának kollégiumi
elhelyezést, akik szociálisan rászorulnak erre.
Mekker Julianna (TTK)
Az Erasmus+ pályázatok elbírálása folyamatban van, ezen felül sikeres megállapodás jött
létre a kar és a CCUSA között.
Varga Flóra Antónia (TáTK)
A jövőben két új angol nyelvű szak indul a karon, ennek előkészületeként a pályázatokat
angol nyelvűre fordítják a beérkező külföldi hallgatók segítésére.
Gál Anna (TÓK)
Egy kettős diplomát adó nemzetközi mesterképzés valamint később alapképzés
megvalósításában vesz részt a kari külügyi bizottság. A kari napok keretein belül
Erasmus welcome napot és egyéb programokat szerveznek a külföldi hallgatók számára.
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Móna Balázs (GTI)
A közeljövőben elindul az ESN mentorhálózat a karon. Elkészült a külügyi tervezet,
amely tartalmaz egy felmérést a hallgatók körében az új Erasmus+ partnerkapcsolatok
létrehozásának elősegítéséhez.
Schmidt Bertalan (BTK)
Kidolgozás alatt áll a kari erasmus+ utazást támogató kiegészítő támogatás.
Megbeszélések folynak a külföldi hallgatók érdekképviseletbe való bevonásáról.
Kup Katica (BGGyK)
Zajlik az Erasmus+ pályázatok bírálása. Számos a külföldi hallgatók beilleszkedését
segítő programot szervez a kari bizottság, valamint az újonnan megválasztott ESN
mentorok is megkezdték munkájukat. A jövőben a kar angol nyelvű képzéseket szeretne
indítani, ennek az előkészületei zajlanak.
Pap Zsófia
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Az ELTE HÖK Erasmus + kiegészítő támogatásokhoz tartozó kötelező beszámolók egy
adatbázisba rendszerezve lettek, ez a Bizottság összes tagja számára elérhető. Az ebben
található elérhetőségeket szabadon lehet használni promóciós, valamint egyéb célokra.
Későbbiekben a honlapon is megtalálhatók lesznek ebből részletek.
2. Munkacsoportok munkájának áttekintése
a) Az Erasmus+ mellett egyéb mobilitási pályázatok promóciója
A munkacsoport felveszi a kapcsolatot a támogatások illetékeseivel a promóció
elősegítése érdekében. Elsősorban az online felületeket kihasználva tervezik a
népszerűsítést (EHKB Fb oldal, karok és ELTE HÖK Fb oldalai, Neptun üzenetek, ELTE
online cikkek volt ösztöndíjasokkal, ELTE HÖK honlap, ELTE HÖK Instagram). Ezen felül
a karok képviselői kezdeményezhetik a kari újságokban megjelenő promóciót is.
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b) ELTE HÖK Honlap Külügyi fül frissítése
A hibás információk javítása, frissítése zajlik. A honlap informatikai megvalósításához
segítséget kérnek, amelyben az ELTE HÖK kommunikációs alelnöke, Kovács Viktória fog
közreműködni.
3. Egyebek
a) Nemzetközi mobilitást népszerűsítő hallgatók munkájának honorálása
A jelenlevő kari képviselők nem látják akadályát annak, hogy egyszeri közéleti
támogatás formájában ezek a költségek részönkormányzati keretből kerüljenek
finanszírozásra.
b) HÖOK tavaszi vezetőképző
Menyhárt Barbara javasolja a bizottság tagjainak, hogy jöjjenek el a tavaszi HÖOK
Vezetőképzőre.
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c) Csapatépítés
A Kommunikációs bizottság szervezésében a Külügyi Bizottság közös csapatépítésen
vesz részt. Az időpont és a program a későbbiekben kerül pontosításra.
19:20-kor Menyhárt Barbara lezárja az ülést.

_____________________________
EHKB elnök
_____________________________
Jegyzőkönyvvezető
_____________________________
EB elnök
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