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Részletes beszámoló
A HÖOK tavasz során kidolgozott külügyi stratégiája kezdi elnyerni végleges formáját.
Meggyőződésem, hogy a HÖOK külügyi tevékenysége egyre inkább összhangba kerül e
stratégiával.
A külügyi területen dolgozó csapat erőforrásainak optimalizálásával és átstrukturálásával
eddig nem látott hatékonysággal haladunk céljaink megvalósításának irányába.
Ezen ambiciózus tervek nem realizálódhatnának a hozzáértés és profizmus nélkül, melyet
Kiss Dávid és Kárász István elnöki megbízottak, valamint Drevenyák Eszter külügyi bizottsági
tag tettek hozzá a terület fejlesztéséhez az elmúlt időszakban. Beszámolómban szeretném
megragadni a lehetőséget, hogy ezúton is köszönetet mondjak nekik.

EYCA folyamatok
A HÖOK az elmúlt időszakban sikeres együttműködésre lépett az európai szintű
diákkedvezményeket biztosító szervezettel, a European Youth Card Association-el, mely a
hazai diákkedvezményt biztosító kártyák kibocsátásában valósul meg.
Ezen együttműködés nemzetközi szinten is lényeges csatornákat nyit meg a HÖOK
számára. Ennek köszönhetően bekapcsolódhatunk az Európai Bizottság munkájába, valamint
üléseiken is részt vehetnek delegációink.
E pozíció hatalmas kuriózumnak számít az európai hallgatói életben, és meggyőződésem,
hogy a jövőben nagyon hasznos stratégiai előnyt jelenthet a számunkra.

Stipendium Hungaricum mentorrendszer
A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramnak köszönhetően ugrásszerűen megnőtt az
európai felsőoktatási övezeten kívülről érkező, külföldi hallgatók száma a magyar
felsőoktatásban.
Látjuk és tapasztaljuk, hogy ezen hallgatók olykor hatalmas kulturális és társadalmi
különbözőségeket mutatnak ez európai mobilitáson keresztül érkező hallgatókhoz, és a
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magyar társaikhoz képest. Ennek okán a problémák kérdésköre is teljesen más ezen hallgatók
esetében, az adminisztráció, a tanulmányok, a szórakozás és a mindennapi élet esetében is.
Ezért fogalmazódott meg bennünk az elképzelés, miszerint a nagy múltú és méltán sikeres
HÖOK mentorprogram mintájára, egy országos mentorhálózat felépítése lehetne a megoldás,
amely a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramon keresztül érkező hallgatók segítésére
fókuszál.

HÖOK vezetőképző
A tavaszi vezetőképző külügyi szekciójának első előadója Szigeti Ádám főosztályvezető volt,
aki az Emberi Erőforrások Minisztériumának képviseletében tartott előadást a hazai
felsőoktatási mobilitás aktualitásait illetően, fókuszban a Campus Mundi programmal. A nap
második felében egy interkulturális tréning alkalmával a résztvevők jó gyakorlatokat
sajátíthattak

el,

melyek

huzamosabb

külföldi

tanulmányutak

alkalmával

remekül

alkalmazhatóak.
Szombat délelőtt Kárász István külügyi kapcsolatokért felelős elnöki megbízott tartotta
meg előadássorozatát, melynek fő témája a European Youth Card Association és a HÖOK
közötti együttműködés, valamint a külföldi hallgatók reprezentációja volt. A délután folyamán
vendégül láttuk külföldi vendégeinket, a szerb országos hallgatói önkormányzat (SUS)
elnökségét, akikkel egy kerekasztalbeszélgetés folyamán vitattuk meg a két ország
felsőoktatási viszontagságait.

Tisztelettel kérem a Közgyűléstől beszámolóm elfogadását!

Miskolc, 2016. május 2.
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