
 

Eseménynaptár 

2017. október 14. – 2018. február 25. 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2017. október 13.  Szarvas HÖOK választmányi ülés 

2017. október 14. Szarvas HÖOK közgyűlés 

2017. október 18. Budapest HÖOK elnökségi ülés 

2017. november 17-19. Siófok HÖOK vezetőképző 

2017. november 23-24. Székesfehérvár HÖOK elnökségi hétvége 

2017. november 24. Veszprém DOSz Mérföldkő konferencia  

2017. november 25. Veszprém DOSz tisztújító küldöttgyűlés 

2017. december 01. Debrecen II. Hit- és tudomány debreceni doktorandusz 

konferencia 

2017. december 05. Budapest HÖOK elnökségi ülés 

2017. december 15. Budapest HÖOK évzáró program 

2017. január 18-20. Budapest EDUCATIO szakkiállítás 

2017. január 19. Budapest HÖOK TMP egyeztetés DOSz Szabó Péter Elnök 

Úrral 



 

2017. január 29. Budapest HÖOK – OH közötti Egyeztetés a Kárpát-

medencei tehetséggondozás témakörben 

 

 

Részletes beszámoló 

 

 

HÖOK TMP aktualitásai 

 

A legutóbbi közgyűlést (2017. október) követően megkezdődtek a 2017/2018-as tanév első (őszi) 

félévének a munkafolyamatai – igazodva az előzetesen meghatározott idő- valamint státusztáblához. 

Ez alapján sikeresen lezajlottak az egyes középiskolai felkeresések, melyeket az adott régió mentorai 

végeztek el. A mentor, valamint mentorált párosítási folyamatokat követően elkezdődtek a féléves 

szakmai, illetve csapatépítő rendezvények régiónként történő megszervezése és lebonyolítása. Külön 

kiemelendő, hogy a régió koordinátorok egyre több és színesebb, ezáltal pedig egyre sikeresebb 

rendezvényeket szerveznek meg, amit ezúton is üdvözöl a program vezetősége. A félév végén 

megtörténtek a mentorok, valamint a koordinátorok beszámolóinak a bekérése és kiértékelése. A 

januári hónapot bezárólag elindultak a 2017/2018-as év második (tavaszi) félévre vonatkozó 

intézményi munkatervek elkészítése és a tavaszi félév munkafolyamatainak előkészítése. 

Ehhez az előkészítési folyamatokhoz igazodva a program vezetői a régiók felsőoktatási 

intézményeiben látogatást fognak tenni, melyek a márciusi hónap első felében befejeződnek (a 

fogadóórák időpontjainak egyeztetése már megtörtént a régió koordinátoraival). 

A program kommunikációját tekintve kiemelendő, hogy követve az előzetesen meghatározott 

kommunikációs tervet – hisz a program szempontjából különösen fontos, hogy és miként érjük el a 

különböző középfokú oktatási intézményeket (elért, el nem ért, elhagyott intézmények) – az idei 

HÖOK TMP kiadványban is folytatjuk a tavaly megkezdett tudománynépszerűsítő riportjainkat a 

programban részt vevő, különböző feladatkörben lévő hallgatók körében (interjú külön 

koordinátorral, mentorral és mentorálttal). Szintén a kommunikációs terv részeként az őszi félévben 

több TMP, valamint tudománynépszerűsítő előadást is tartottak a koordinátoraink. A Magyar Rektori 

Konferencia (MRK) és a Debreceni Egyetem szervezésében lezajlott „A hallgatói mobilitás stratégiai 



 

jelentősége a felsőoktatás nemzetközivé válásában” c. nemzetközi konferencián Miltner Noémi (DE 

koordinátor) tartott egy előadást a Tehetségmentor Programról.  

A program tudományos eredményeként kell megemlítenem a Szent László Szakkollégium 

(Debrecen) által rendezett a „Fides et Ratio - Hit és Ész két szárny, amin az ember felülemelkedhet az 

igazság szemléletére” elnevezésű tudományos konferencián történő TMP koordinátori és mentori 

részvételt, ahol a munkatársaink egy közös előadást tartottak. 

 

 

Unus Pro Omnibus - Felsőoktatási díj a tehetséggondozásért 

 

A HÖOK, valamint a HÖOK A Hallgatókért Alapítvány 2017-ben is külön díjazta azon hallgatókat, 

illetve dolgozataikat, akik az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) eredményesen 

szerepeltek és a pályamunkájuk témája a hazai, illetve nemzetközi felsőoktatáshoz szorosabban 

kapcsolódnak. Az idei évben – egyeztetve az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 

munkatársaival – a külön díjra tíz hallgató pályázhatott, akiknek a pályamunkáit egy előre 

meghatározott értékelőlap alapján a HÖOK, valamint a DOSz alumnusai bíráltak el. Az elnökség 

előzetes tervei alapján a díjazottak az EDUCATIO szakkiállítás nyitófogadásán vehették volna át a 

helyezéssel járó jutalmaikat, azonban a vizsgaidőszak miatt ez az időpont több díjazottnak sem volt 

megfelelő, így a díjak átadása egy másik (közeljövőben lévő) időpontban fog megtörténni. 

 

 

HÖOK – DOSz együttműködés 

 

2017. november 24. és 25-én részt vettem a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) által 

szervezett Mérföldkő elnevezésű konferencián, amelynek a második napján megtartották a tisztújító 

küldöttgyűlésüket is. Az új elnökség előtt bemutatásra került a HÖOK Tehetségmentor programja, 

valamint a két szervezet közötti együttműködési megállapodás, mely utóbbit a küldöttgyűlés el is 

fogadott. A megállapodás egyik pontja – miszerint a HÖOK, illetve a DOSz közösen segíti a programban 

részt vevő fiatal hallgatók tudományos megjelenési lehetőségeit – idén a DOSz által szervezett, 

Tavaszi Szél című multidiszciplináris és tudományos konferencián fog megvalósulni melynek időpontja 



 

és helyszíne 2018. május 4-6., Győr. Ezzel kapcsolatosan az EDUCATIO szakkiállításon már volt, 

valamint a jövőben még több egyeztetés is napirenden lesz a két szervezet között. 

 

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést beszámolóm elfogadására. 

 

Debrecen, 2018.02.14. 

  

 Csont István sk. 

 Tehetséggondozásért felelős elnökségi tag 


