
2021. nyári beszámoló 

 

Júniusban még kapcsolatban álltam a demonstrátorokkal. Ahogy az év többi hónapjában, így 

most is figyelmeztettem őket az utolsó határidőre. Ezt Facebook poszt formájában tettem meg. 

Ezt követően a beérkező beszámolóikat elolvastam, ellenőriztem, majd visszajeleztem. Az idő 

közben felmerülő kérdéseikre válaszoltam és igyekeztem maximálisan segítségükre lenni. 

A hónap során részt vettem a kari Tudományos Kutatásetikai Bizottság ülésén is.  

Résztvevője voltam továbbá a Rekrutációs Bizottsági ülésnek, ahol többek között az 

ELTEFESZT időpontjáról és egyéb releváns információkról esett szó.  

Júliusban a hallgatótársaimtól érkező üzenetekre, kérdésekre válaszoltam, akik  tanulmányi- és 

tudományos területeket érintő ügyekkel kapcsolatban kerestek meg. Igyekeztem nekik minél 

többet segíteni a válaszaimmal, ha pedig nem voltam kompetens, illetve nem az én területemhez 

kapcsolódó kérdést kaptam, akkor átirányítottam őket az illetékes HÖK-ös társaimhoz és 

megadtam az elérhetőségüket is. 

 

Augusztusban felkérést kaptam, hogy bírálóként részt vegyek a Nemzeti Felsőoktatási 

Ösztöndíj pályázatainak bírálásában, amit örömmel vállaltam. Az volt a teendőm, hogy a 

karunk hallgatói által beküldött pályázatokat elolvassam, majd a megadott szempontok alapján 

pontozzam. Ezt követően az általam elkészített pontozási táblázatot továbbítottam az illetékes 

oktatók felé, majd ők felállították a rangsort. 11 hallgató pályázott, ám közülük három főt nem 

tudtunk bírálni, hiszen nem teljesítettek bizonyos kötelező feltételeket.  

E hónapban került sor a 2021/22-es tanévre vonatkozó demonstrátori pályázat elkészítésére. A 

HÖK szociális bizottsági elnökével egyeztetve, illetve az ő kéréseit és feltételeit követve, 

együtt, egymást segítve különböző módosításokat eszközöltünk ki. Az eddig alkalmazott 

szerződéses forma sajnos nem volt megfelelő. Annak érdekében, hogy a demonstrátorok 

alkalmazása és kifizetése szabályos legyen, ettől a tanévtől kezdve ösztöndíjas formában 

valósítjuk ezt meg. Ehhez a szociális bizottsági elnök külön ösztöndíjat hoz létre, illetve a 

pályázati felhívás és kiírás is bizonyos részeiben változik. A tervezett módosításokat 

továbbítottam a Gazdasági Hivatal vezetőjének ellenőrzés és véleményezés céljából. 

Javaslatairól többször is egyeztettük Teams –es konzultáció formájában. Ő mindenben a 

segítségemre volt. Amennyiben neki, vagy nekünk kérdésünk merült fel, azt közvetítettem a 

megfelelő személyek felé.  



 

 

 

Budapest, 2021. 09.11.  

 

Végh Bíborka Vivien  

tudományos megbízott 

 

 

 

 

 

 


