EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
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HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

Elnökségi ülés
ELTE BGGyK HÖK
1097 Budapest, Ecseri út 3. A/61 Hallgatói iroda
2017. február 28. 18:30
Jelenlévők: 11 fő
Mandátummal rendelkezik: 6 fő
Az EB képviseletében: Molnár Erzsébet, Rácz Renáta Erika
Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyvvezető: Rácz Renáta Erika
A napirend előzetesen kiküldésre került, melyet az elnökség egyhangúlag elfogadott.
Sztrecsko Boglárka az ülés megnyitja 18.33kor.
Napirend:
1. Beszámolók
2. Egyebek
1. Beszámolók
Sztrecsko Boglárka tájékoztatja az elnökséget, hogy Dékáni Tanácson vett részt, amin
beszéltek a mesterképzésről, illetve Mesterházi Zsuzsa előadásáról, amire szeretné, ha minél
többen részt vennének a hallgatók közül.
Bejelenti, hogy júniusban új pályázat kerül kiírásra a kari fogyatékosügyi koordinátori
pozícióra.
Megkéri az elnökséget, hogy valaki helyettesítse a pénteken 11 órától kezdődő
diplomaosztón, mivel ő nem tud rajta részt venni.
Beszél az OHV- ről is, melyben szeretnének a többi HÖK elnökkel változásokat eszközölni,
mint a nyilvánosság, kitöltés ideje, kérdések.
További programokat jelent be, amit az elnökségnek kell megszervezni vagy levezényelni.
Szeretné, ha az A tipikus délutánok folytatódnának. Ennek folyamatát Simon Eszterre bízza.
Jelzi, hogy lesz egy újabb érzékenyítő program a katasztrófavédelmiseknek, melyet főként
Kiss Brigitta fog irányítani, de jelezte az elnökség felé, hogy ha kérnek segítséget, akkor
vegyenek benne részt a tagok is. Illetve bejelenti, hogy egy másik érzékenyítő program is lesz
a tanárképzésben részt vevő hallgatóknak, amelyet szintén Kiss Brigitta fog majd közre. Jelzi,
hogy ha kell, segítsenek az elnökség tagjai abban, amiben csak tudnak.
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EHÖK elnökségi ülésen is részt vett, ahol a gólyatáborról is szó volt.
Farkas Kinga átveszi a szót, és beszámol a gólyatábori megbeszélésről, melyen a
gólyatáborral kapcsolatban újabb információkat beszéltek meg. Bejelenti, hogy felsőbbévesek
nem vehetnek rajta részt. Illetve jelenleg nagyon sok szervezőre lesz szükség. Beszél, hogy
milyen új felépítésen gondolkodnak, illetve ezek hátrányát és előnyét is megbeszéli az
elnökséggel. Kéri, hogy kérdéseket, kéréseket fogalmazzon meg az elnökség, ami alapján tud
dolgozni.
Király Petra és Négyesi Nikolett létre hozott egy GYIK mappát, melyben kérdéseket lehet
feltenni, és az illetékes meg tudja válaszolni.
Gál Flóra bejelenti, hogy egy Erasmus kisokoson dolgozik, de csak a következő pályázati
időszakra lesz kész vele.
Vajda Kitti részt vett egy Kutatásetikai Bizottság ülésén.
2. Egyebek
Krammer Dóra a HÖK új tagjaitól szeretne bemutatkozót kérni a következő Bárcziumba.
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