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1. Tanulmányi ügyek korrigálása 
 
 Előző félévben volt szerencsém kint tanulni Finnországba, ahol köztudott, hogy 
világszínvonalú az oktatás és szeretnék néhány elemet beemelni az itteni rendszerbe. Első javaslat 
az itteni Moodle rendszerre irányulna. Finnországéhoz képest miénk jó pár évvel le van maradva, 
aztán olyan rendszerre gondoltam, ami még tanév kezdés előtt mindent tartalmazna, hogy mire 
felveszik a hallgatók az adott tárgyaikat fenn legyen minden tisztán. Ehhez egy tanári 
kötelezettséget is hozzárendelnék, hogy a tanárok tegyenek fel minden általuk fontosnak gondolt 
tankönyvet, publikációt, olvasmányt, diasorokat és vizsgán kérdezett tételeket is erre az oldalra, 
hogy a hallgatókat ne érje váratlan. Emellett a Moodle rendszeren belül lehetne kapni részletes 
tárgyleírásokat az adott kiválasztandó tárgyról. Mellette láthatnánk átlagunkat, tanulmányi 
menetrendünket. Akár lehetne ez a rendszer kicsit Neptun átmenet is. Ezzel elkerülhetnénk nagyon 
sok stresszt és utolsó pillanatos dolgot itt az egyetemen, továbbá a digitalizáció jó hatással lehet a 
hallgatókra.. Második dolog a tanárok elérhetősége lenne, ami sajnos nálunk némely tanárnál 
mutatkozik, hogy adott hallgatónak nem válaszol napokig, hetekig aztán intézetvezetőn keresztül 
kell felkeresni, hogy elérjük. Én kiszabnék ennek egy határ időt 1-3 napon lévő skálán, hogy a 
hallgatók megkapják adott esetben, sürgősség függvényében a választ. Új vizsgáztatási módszer 
bevezetése, elektronikus vizsga, esetlegesen szóbeli vizsga helyett, egyben online kurzusok 
kipróbálása. 
 
2. Kollégiumi jelentkezés kérdése 
 
 Minden évben rengeteg papírmunkát vonz a kollégium jelentkezés és ennek függvényében 
lehetne olyat elérni nálunk, hogy egyszer kelljen megpályázni a kollégiumot aztán míg le nem 
diplomázik a hallgató legyen kollégiumi férőhelye. Ezzel sok papírmunkát megspórolva a 
bizottságnak aki intézi mellesleg nem kell az a egynapos rohanás az adott hivatalokba, hogy 
összegyűjtsük a papírokat. Másik feltevés pedig a felsőbb éves kollégistákra irányulna, ha az első 
ötlet nem teljesülne, hogy a felsőbb évesek már tavasszal tudjanak pályázni kollégiumra, hogy ne 
megint nyár végén derüljön ki, hogy nincs kollégiumom, mert elég kellemetlen albérletet keresni 
utolsó pillanatban, más szempontból pedig horror árakon lehet találni már csak akkor… Meg 
eltörölném ezt a csodás röghöz kötést, miszerint 8 egyetemi rendezvényen kell részt venni ahhoz, 
hogy te jelentkezhess kollégiumba. Ne így vonzzuk a hallgatókat kényszerből az egyetemi 
rendezvényekre. 
 
3. Szociális juttatások, tanulmányi ösztöndíj kérdése 
 
 Azt venni évről-évre észre, hogy nem becsülik meg a hallgatók fáradtságos munkáját. Az 
ösztöndíj sajnos nem nőtt ehelyett inkább a tanulmányi átlagot vitték feljebb, míg más egyetemeken 
20-21 E Ft-ért már nem 4.4-4.5 átlagot követelnek, hanem már 3.00 átlagtól kapnak ilyen 
ösztöndíjakat. Szerintem ez is mérlegelendő a jövőben. 
 
4. Sport híresztelése az egyetemen belül 
 
 Ha már sokan a sportnak élnek akkor ezt jobban lehetne híresztelni így az egyetemen belül. 
Szerint kicsit háttérbe van szorítva és mindig egy évben egyszer derül ki, hogy milyen sport 
lehetőségek vannak az egyetemen, egy napon ami nem más mint a sportnap! Adott szakosztályokkal 
egyeztetve tartani egy börzét, hogy hova keresnek, milyen sportághoz hány főt.  
 
5. Kulturális programok 
 
 Egyetemi rendezvények jobban fedjék le az adott félévet, itt gondolok programok alatt: 
színházra, múzeumi látogatások, borkollégiumra, sport rendezvényekre, szórakozási lehetőségekre: 



buli, kocsmatúra, kocsmakvíz, városvetélkedőkre. Itt szó lehet a különböző bizottságok 
együttműködésére is, mint amit láthatunk/láthattok majd (RKB-KB) 


