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ELNÖKI BESZÁMOLÓ 

2015/2016-OS CIKLUS 

 

Igazi megtiszteltetés volt betölteni az ELTE BTK Doktorandusz Önkormányzat elnöki 

posztját a 2015/2016. tanév második félévében. Elnökségem alatt rendkívüli aktivitást 

értünk el a képviselőkkel közös munka eredményeként, amelynek különös jelentőséget ad 

az a tény, hogy ebben az időszakban zajlott le az új Egyetemi Doktori Szabályzat 

kidolgozása. Köszönöm a képviselőtársaim aktív közreműködését az összes projekt 

megvalósításában!  

 

Ismerjék meg az elnökségem alatt megvalósult tevékenységeket!  

 

1. Új doktori képzés átalakítása során kifejtett tevékenység -  Egyrészről a kari, EDSz-

átalakítással kapcsolatos üléseken való részvételemet, másrészről pedig a képviselőkkel 

történő egyeztetést jelentette ez a tevékenység, amelynek hatására együttessen elértük a 

szabályzat kezdeti terveinek olyan módosításait, amelyek még jobban tükrözik a 

doktoranduszok érdekeit.  

2. Elsőéves doktorandusz tájékoztató – Szabó Katalin és László Laura képviselők 

megszervezték az elsőéves doktoranduszok tájékoztatóját a beiratkozással egy napon. 

Ennek kapcsán előkészítettem és kinyomtattam egy négy oldalas ismertető füzetet az ELTE 

BTK DÖK tevékenységéről, amelyet kiosztottunk a tájékoztatón, és amely már tartalmazta 

a 2016/2017. évi választásokra vonatkozó információkat is. A nap zárásaként szerveztem 

egy doktorandusz estet, amelyen számos doktorandusz, doktorjelölt és oktató részt vett. 

3. Új Nemzeti Kiválóság Program tájékoztató – Szabó Katalin képviselővel és Stipich Béla 

hivatalvezetővel közösen megszerveztük az ÚNKP tájékoztatóját 2016 júniusában a 

Tudománypolitikai Irodával együttműködésben. A közel ötven fős részvétel és a nagy 

számú sikeres kari pályázat egyértelműen mutatja a tájékoztató sikerét. 

4. Kutatók Éjszakája megszervezése – László Laura és Tóth Bianka képviselők 

munkájának köszönhetően a karon az ELTE BTK DÖK összefogott több előadást, amelyet 

jövőre is követendőnek találtunk, hiszen ez az est minden évben kiemelkedő lehetőséget 

biztosíthat a doktoranduszok és doktorjelöltek számára, hogy a nagyközönség előtt is 

bemutathassák a kutatásuk egy szeletét.  
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5. Hatékony kommunikáció – Az ELTE BTK DÖK weboldalát folyamatosan frissítettem a 

legújabb információkkal, valamint elindítottam az ELTE BTK DÖK Facebook-oldalát, 

amely az elnökségem alatt 2016. októberig 112 követőt szervezett és amely a 

https://www.facebook.com/eltebtkdok webcímen elérhető.  

6. Doktori védések nyomonkövetése – Hevő Péter képviselő, aki immár a Doktori Iroda 

munkatársa, 2016 szeptembere óta folyamatosan megosztja a Facebook rajongói 

oldalunkon az aktuális kari doktori védéseket, így toborozva minél nagyobb számú 

közönséget. 

7. Pályázatfigyelési rendszer kidolgozása – Tóth Bianka képviselő kidolgozott egy 

pályázatfigyelő táblázatot, amely a honlapunkon elérhető. Emellett minden aktuális 

pályázatról hírt ad a Facebook rajongói oldalunk is.  

8. Academic writing kurzus alapok lefektetése – Széleskörű igény mutatkozik előzetesen 

academic writing kurzus irányában, így elkezdtem az előzetes egyeztetéseket Borza Natáliával, 

aki potenciálisan tarthat academic writing kurzust az ELTE BTK-n. A 2016/2017. őszi 

félévében elfoglalt, de arra a megállapodásra jutottunk, hogy a kérdésre az aktuális vezetőség 

2016. végén visszatérhet. Hevő Péter összegyűjtötte előzetesen a finanszírozási lehetőségeket, 

amelyek a 2016. május 20-i ülés jegyzőkönyvében olvashatók.  

9. Saját logó kialakítása –  Tóth Bianka megalkotta az ELTE BTK DÖK saját logóját, 

amelyet a képviselőtestület minden tagja támogatott.  

10. Heti legalább egyszeri részvétel értekezleteken - A Dékáni Tanácsteremben egy-két 

alkalom kivételével minden kedden 11:00 órától részt vettem a kari vezetői 

értekezleteken, emellett a Kari Tanács, valamint a Bölcsészettudományi Doktori Tanács 

ülésein.  

11. ELTE BTK DÖK ülések – Fél év alatt négy alkalommal szerveztem meg és vezettem le 

az üléseinket az alábbi időpontokban és helyszíneken: 

 2016. április 4. 17:15, DÖK Iroda, ELTE BTK 

 2016. április 21. 18:30, DÖK Iroda, ELTE BTK 

 2016. május 20. 18:30, Könyvtár Klub, ELTE BTK 

 2016. szeptember 15. 18:30 Könyvtár Klub, ELTE BTK 

12. 2016/2017. évi választások megszervezése – A képviselőkkel közösen kidolgoztuk a 

választások időzítését, felállítottuk a választási bizottságot, illetve elkészítettem az urnát.  

https://www.facebook.com/eltebtkdok
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Rágyanszki György, Hevő Péter és Stipich Béla segítségével előkészítettük a 

szavazólapot és a névjegyzéket. Kialakítottam egy táblázatot, amelybe a képviselőkkel 

együtt beírtuk a potenciális órákat, ahová be lehetett vinni az urnát. A legtöbb 

képviselőhöz hasonlóan aktív szerepem volt az urnahordozásban, valamint a szavazás 

megszervezésében. Az érvényességhez szükséges 141 db szavazatot nem értük el, 134 db 

érvényes szavazat született.  

 

Fejlesztendő területek 

 

 Három tanulságot neveznék meg a következő választásokhoz, amelyet megosztottam a 

mostani képviselőkkel és képviselőjelöltekkel, a Választási Bizottsággal és az EDÖK 

vezetőjével, valamint a kari vezetőkkel is: 

 Vegyes vagy online szavazásra van szükség az urnás szavazás helyett, hiszen a doktori 

képzésben résztvevők nagyon kis mértékben tartózkodnak az egyetemen. 

 A jelöltek nagyobb százalékának aktivitására van szükség a szavazás lebonyolításában. 

 Egy nagyobb összefüggésben pedig igazán fontos megoldandó probléma, hogy a 

doktori órák a legtöbb esetben késve vagy pontatlanul kerülnek meghirdetésre a 

Neptunban. Idén mozgó urnával dolgoztunk, és a Neptunból lekért információk alapján 

vittük be az urnát az órákra. Sajnálatos módon azonban az órákat 30-40 százalékban 

nem ott, nem akkor vagy egyáltalán nem tartották meg. Ez a probléma nem a választások 

kapcsán lényeges elsősorban, hanem egy általános probléma. Javuló helyzet esetén 

megnyílna az a lehetőség a doktoranduszok előtt, hogy más programok vagy iskolák 

óráiról értesüljenek, illetve felvehessék azokat. 

 Lényegesnek tartom, hogy az ELTE BTK DÖK munkája még inkább látható legyen. 

Véleményem szerint rendkívül nagy előrelépést tettünk ebben az irányban az elnökségem 

alatti fél évben az előző pontokban összefoglaltak mentén, ám ezt tovább kell növelni.  

 A tevékenységeink bővítése érdekében javaslom, hogy legyen az ELTE BTK DÖK-nek 

saját költségvetése, amelyből programokat, konferenciákat, workshopokat, pályázatokat és 

köteteteket lehet finanszírozni. 
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 Az új képviselőknek kiemelten figyelmébe ajánlom, hogy ugyanannyira tartsák szem előtt 

az előző rendszerben tanulmányaikat megkezdett doktoranduszok és doktorjelöltek 

képviseletét, mint az elsőévesekét.  

 Kiemelten fontosnak tartom, hogy még ebben az évben megvalósuljon a jelenleg végzős 

doktoranduszok tájékoztatója, amelyben a Doktori Irodával együttműködve bemutatják az 

új képviselői, hogy miként zajlik az abszolválás, a doktori folyamat megindítása, a szigorlat 

és a disszertáció leadása. 

 Javaslom, hogy az academic writing kurzus kezdeményezésünket továbbvigyék. 

 Rendkívül problémás, hogy a legtöbb doktori óra késve vagy hibásan szerepel a 

Neptunban, erre megoldást érdemes találni a Doktori Irodával és a kari vezetéssel közösen. 

Ezután a második lépés ideális esetben egy közös kurzusadatbázis létrehozása.  

 Az Eötvös Kiadó esetében érdemes lenne kezdeményeznünk, hogy az árak az egyetemi 

kiadványok esetében kedvezőbbek legyenek, mint a nem egyetemi kiadványoknál.  

 Stipich Béla előzetes jelzésével maximálisan egyetértek, miszerint szüksége lenne egy 

DÖK referensre, aki az idegen nyelvű doktoranduszokkal és doktorjelöltekkel tartja a 

kapcsolatot és őket képviseli.  

 A saját logót érdemes pecsétté alakítani, hogy ezzel tudjuk is hivatalosabbá tegyük a 

dokumentumainkat.  

 A választások kapcsán a szavazásra hatékonyabb módszert kell találni, mint az urnás 

megoldás, mert a legtöbb doktori órán rendkívül kevés hallgató van és az órák sokszor 

elmaradnak. Az ideális megoldás az online és az urnás szavazás kombinációja lenne.  

 

Az új ciklus képviselői számára azt kívánom, hogy ők is hasonló lelkesedéssel és 

elszántsággal végezzék a feladatukat, mint a 2015/2016. ciklus képviselői!  

 

Budapest, 2016. október 28.  

 

               

                 Hendrik Nikoletta 

                             elnök  
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