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2011/2012  
Programterv  
Általánosan  
A tavalyi évekhez hasonlóan idén is megkezdjük Hallgatói Képviselet utánpótlásának előadásait, 

illetve az ehhez tartozó HK utánpótlás képzést. A program lényege, hogy a hallgatók bepillantást 

nyerjenek a Hallgatói Képviselet munkájába. Nem csak azokat a személyeket várjuk, akik 

későbbiek során be szeretnének kapcsolódni a HK munkájába, hanem azokat is, akik csak az 

ismereteiket szeretnék bővíteni, vagy csak meg szeretnék ismerni a testület munkáját. A képzés 

során minden területtel (oktatási ügyek, szociális támogatás, kollégium, pályázatok, 

rendezvényszervezés és ehhez kapcsolódóan a PR) foglalkozni fogunk.  

A előadások hetente lennének. Ezeket a Hallgatói Képviselet egy tagja tartana az aznapi témában 

egy előadást (praktikusan az adott bizottság elnöke), amit akárki érdeklődő végig hallgathat.  

 

Miért érdemes eljönni?  
1) Megismerkedhetsz a képviselők munkájával – így megtudhatod, hogy hozza döntéseit a 

Hallgatói Képviselet, milyen viták, érvek ellenérvek vannak a háttérben.  

2) Segítheted a munkánkat - több szem többet lát, több száj többet mond. Véleményetekkel ti is 

hozzájárulhattok a HK döntéseihez.  

3) Jó társaság – Nem csak „munkatársakat”, hanem barátokat is szerezhetsz.  

 



Előreláthatóan az ütemterv  
1. Előadás (03. 06.): Bevezető előadás. Általánosságban a Hallgatói Képviselet rendszeréről, 

az Egyetemi Hallgatói Képviseletről, az Egyetem felépítéséről. (előadó: Molnár László) 

2. Előadás (03. 13.): Kollégium: a kollégiumi bizottság munkájának bemutatása, kollégiumi 

mentorrendszer bemutatása, szabályzati háttér ismertetése. (előadó: Paragi Miklós) 

3. Előadás (03. 20.): Szociális ügyek: a szociális bizottság munkájának bemutatása. 

Szabályzati háttér megismerése. (előadó: Kovács Viktor) 

4. Előadás (03. 27.): A PR csoport munkájának bemutatására kerül sor. Rendezvények: a 

VBK és a VBK HK rendezvényei, tapasztalatok, háttér információk. (előadó: Varga Ágoston) 

 

5. Előadás (04. 03.): Pályázati Bizottság munkájának bemutatása, pályázatok elbírálásának 

menete, ehhez kapcsolódó szabályzati háttér. (előadó: Kiss Blanka) 

6. Előadás (04. 10.): Oktatás: az oktatási bizottság munkájának bemutatása, kapcsolódó 

szabályzatok ismertetése. (előadó: Gál Johanna) 

 

A VBK HK Utánpótlás első előadása:  
2012. március 6. 18:00  
A helyszín a HK iroda. További információ a www.vegyeszhk.hu honlapon vagy e-mailben a 

csullog.eszter@vegyeszhk.hu e-mailcímen. 
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