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Közéleti ösztöndíj 

Pályázati adatlap  

2019/20. tanév 

Adatok: 

Név: Czene Nikolett 

Beszámolási időszak: 2019.10.05.-2019.11.13. 

 

Végzett tevékenység részletes leírása (min. 400 karakter szóköz nélkül):  

 

Tevékenységem a Tanköri foglalkozás megszervezése az elsőéves hallgatók számára a Mentor 

Körrel közösen. 

Elvégeztt feladatok: 

 Személyes megbeszélés Székely Edittel, Hornyánszky Gáborral, Zeller Bálinttal, Hancz 

Alízzal és Varga Somával. Ez megbeszélésen levontuk az előző évben megtartott Tanköri 

foglalkozásról a tapasztalatokat és megbeszéltük, hogy az idei foglalkozásokon milyen 

alkalmak legyenek, illetve ezen alkalmak tartalmi elkészítését beszéltük meg. (30 óra) 

 Folyamatos egyeztetés Varga Somával a Mentor Kör elnökével. 

  Ezután folyamatosan egyeztettünk Hornyánszky Gáborral a foglakozások 

megtartásához szükséges termek lefoglalásáról. Illetve az előévesek ZH-inak 

időpontjáról, hogy a konzultációs alkalmakat a megfelelő időpontra tudjuk ütemezni. (10 

email) 

 Folyamatos egyeztetés Székely Edittel tartalommal kapcsolatba. (12 email) 

 Összeállítottam a 11 alkalmas Tanköri foglalkozás menetrendjét Varga Somával, illetve 

a foglakozások tartalmának kidolgozását 2 alakalomra, amely tartalmaz a mentorok 

számára egy összefoglalót a foglalkozás céljáról és arról, hogy milyen tudást kell átadni 

az elsőéves hallgatóknak. Emellett az esetleges játékos feladatok, prezentációk és kvízek 

elkészítése. (kb. 6 óra) 

 Átnéztem a Varga Soma által elkészített alkalmakat és véleményeztem azokat. 

 Megbeszélés a SzASz elnökével a Tanköri keretein belül tartott konzultációkról. 

(időpont, témák, termek) 

 Tanköri foglalkozás facebook csoportjába minden alkalomról összefoglaló írás 

elkészítése és posztolása. (5 poszt), illetve a felmerülő kérdések megvitatása ugyanezen a 

platformon. (2 poszt) 
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 Az esemény koordinálása, nyomtatott anyagok eljuttatása a tankörökhöz. (4 

alakalommal) 

 Az egyik foglalkozás keretein belül a TJSZ-ből tartottam összefoglaló előadást két 

alakalommal az elsőévesek számára. Emellett a Hallgatói Képviseletet mutattam be egy 

másik alaklommal, az egyik tankör számára. 

 Az elsőévesek jelenlétének összegzése (a konzultációs alkalmakról a jelenléti ívet a 

SzASz-tól, míg a körexpó jelenléti íveit Pollák Zsombortól kértem el). Ezeket 

továbbítottam a tankörvezető oktatók számára, akik ezt a Neptunba felvezették. 

 Pólórendelés elindítása, azok számára akik a foglalkozások legalább 70%-án részt vettek. 

 Megbeszélés és előkészületek Székely Edittel, Hornyánszky Gáborral, Varga Somával, 

tankörvezető mentorokkal és oktatókkal az idei év tapasztalatairól, illetve a kérdőívekre 

beérkezett válaszok kiértékeléséről. 

 

 

Melléklet(ek): 

 

 

 

Nyilatkozatok: 

Kijelentem, hogy a pályázati feltételeknek megfelelek, továbbá a pályázat leadásával hozzájárulok ahhoz, hogy 

személyes adataimat a VBK HK a pályázat elbírálása során felhasználja. 

Hozzájárulok, hogy nyertes pályázat esetén a nevemet, Neptun kódomat, az elért pontszámot, a megítélt ösztöndíj 

összegét a VBK HK nyilvánosságra hozza. 

 

 

Budapest, 2019. 11.14 

 

Aláírás  


