
 

Eseménynaptár 

2018. május 5. – 2018. június 30. 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2018.05.04. Debrecen Választmányi ülés 

2018.05.05. Debrecen HÖOK Közgyűlés 

2018.06.05. Debrecen HÖOK Stipendium Hungaricum Mentorhálózat 

megbeszélés a DEHÖK vezetőségével 

2018.06.12. Debrecen Team Academy megbeszélés (lehetséges 

nagycsoportos képzések kivitelezése a TMP 

program résztvevőinek) 

2018.06.13. Debrecen TMP évzáró egyeztetés Hegedűs Zoltánnal 

(2018/2019/2 beszámolók kiértékelése) 

2018.06.14. Debrecen TMP évzáró egyeztetés Molnár Dániellel 

(2018/2019/2 beszámolók kiértékelése) 

2018.06.15. Debrecen TMP éves, záróbeszámolók bekérése a TMP 

résztvevőitől 

2018.06.15. Debrecen TMP közösségépítő záróprogram (Észak-alföldi 

régió – Debreceni Egyetem) 

2018.06.18. Debrecen TMP programzáró egyeztetés Hegedűs 

Zoltánnal 

2018.06.18. Debrecen Unus Pro Omnibus felsőoktatási díj 

adminisztrációjának lezárása 

2018.06.18. Debrecen TMP régió záróprogram (Észak-alföldi régió – 

Debreceni Egyetem) 

 



 

Részletes beszámoló 

 

HÖOK TMP aktualitásai: 

 

 A 2018/2019-es tanév végéhez érve megtörténtek a záróbeszámolók bekérései. A tavalyi 

évhez hasonlóan a koordinátoroknak és a mentoroknak két beszámolót kell írniuk, amiből az egyik 

csupán a második félév munkavégezésre vonatkozik, míg a másik a záróbeszámolót jelöli. A záró 

beszámolók beérkezése után (2018.06.29.) elkezdjük azok kiértékelését, amit a következő évi idő- 

és menetrend elkészítése köve. 

 A 2019/2020-as tanévet számos új munkatárssal fogjuk megkezdeni, ugyanis több régió 

koordinátor távozik a program éléről. A régió koordinátorok kiválasztása okán megkezdtük az 

egyeztetéseket az egyes régiók felsőoktatási intézményeivel. 

 Az új tanév megkezdése előtt két fontosabb feladat áll még előttünk. Az egyik a már fentebb 

is említett idő- és menetrend elkészítése, melyek tartalmaznak minden olyan feladatot és eseményt, 

amelyet a program valamely munkatársának meg kell valósítania. A másik fontos feladat a nyári 

időszakra eső gólyatábori megjelenések megszervezése, valamint kivitelezése.  

 

Pályázatok: 

 A júniusi hónap elején két pályázatot is benyújtottunk, mely közül az egyik a program 

finanszírozására, míg a másik, a korábbi közgyűlésen is említett nyári tehetségtáborra vonatkozik. A 

pályázatok beérkeztek, valamint érvényesnek is ítélték meg azokat, ám az eredményre még várnunk 

kell. 

 

 

 

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést beszámolóm elfogadására. 

 

Debrecen, 2018.06.19. 

  

 Csont István sk. 

 Tehetséggondozásért felelős elnökségi tag 


