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1. A HÖT tisztségvise |ői v á|asztásának lebonyo lítás a

A Nyíregyházi Főiskola Hallgatói Önkormányzati Testület Tisztségviseloinek

megválasztására 2013. december 9. és 2013. december 1 1 . között került sor. A választás során

és a szavazatszám|álás alkalmával semmilyen probléma Sem merült fel. A 2013. december

l2-én történő szavazatszámlálás alapján a választás sikeres és eredményes volt. A 2013.

decemberi választást követően a Hallgatói Önkormányzatt Testületbe 28 megválasztott

tisztségviselő került be.

2014. január 28-án került Sor a Hallgatói Önkormányzati Testület Vezetőségi tagjainak

megválasztására. A sikeres és eredményes választást követően aYezetőség az alábbiak szerint

épül fel:

. HÖT elnök

. HÖT alelnök

o 5 Bizottsági vezető (Marketing- és PR, Mentor, Kulturális, Ösztöndíj, Sport)

2. A HÖT struktúráj ánakáta|akítása a karok megszűnése miatt

A Nyíregyházi Foisko|a szerkezetátalakítáSát követően a Hallgatói Önkormányzati Testület

karonkénti ,,lebontása" 20L3. szeptember hónapjától megszűnt. A testület a módosított

Alapszabály szenátus által történő jőváhagyásáíg (2014. január 21.) egységes szervezetként

működött, melyet a HÖT elnök és HÖT alelnök irányított a tisztségviselők tarnogatása

mellett. A 2014. január 22-i hatállyal érvényben lévő Al,apszabály a|apján a testület az

alábbiak szerint épül fel:

Vezetőség: A HÖT legfelsőbb döntéshozó SZerVe.

1. HÖT elnok

2. HÖT alelntik

3. Ösztöndíj Bizottság vezetője

4. Marketing és PR Bizottság vezetője

5. Sport Bizottság vezetóje

6. Kulturális Bizottság vezetóje

7. Mentor Bizottság vezetője

Küldöttgyűlés: A HÖT legfelsőbb választő, és végrehajtó szerve.



3. A HoT Alapszabá|yzatának elkészítése

A Nyíregyházi Főiskola szerkezetátalakítását követően a Hallgatói Önkormányzati Testület a

tisztségviselők egyetértésével elkészítette az uj Alapszabályt, melyet az intézmény szenátusa

2014. január 22-i hatáIlyal jőváhagyott. A módosított AlapszabáLy igazodik az intézmény

strukturális átalakításához, ennek értelmében a testület a karonkénti ,,lebontás'' helyett elnök,

alelnök, illetve különböző bizottságok szerinti tevékenykedik.

4. HoT csapatépítő tréningek minőségügyi munka javítása érdekében (ismétlődő)

A HÖT 2013. december I2-én (ir{yíregyháza, 20 rő),2}I4.július 3-án Q..Iyíre gyháza,15 fő) és

2014. augusztus I2-I3-aÍL (Gergelyugornya, 15 fő) szervezett csapatépítő tréningeket,

programokat, összejöveteleket, melyeken a tagok kötetlenebb hangulatban dolgozhattak

együtt a feladatok teljesítése során. A tréningek és összejövetelek alkalmával a tagoknak

lehetőségük nyílt arra, hogy jobban megismerhessék egymást, melynek köszönhetően a

közösen, csoportban végzett munkákat is könnyebben el tudták/tudják végezni.

A HÖT Elnökség/Vezetőség tagjai és a tisztségviselők az alábbi vezetóképző programokon,

illetve HÖoK üléseken vettek részt:

HooK Elnökségi ülés - Debrecen (1 fő)

HÖoK Elnökségi ülés - Budapest (1 fo)

HÖoK Elnökségi és Választmányi ülés - Budapest (1 fo)

HÖoK Debreceni Régió Közgyűlés - Debrecen (1 fő)

HÖoK Elnökségi és Választmányi ülés - Budapest (1 fo)

HÖoK Yálasztmány és Közgyűlés _ Győr (3 fo)

HÖoK ÓsziYezetőképző - Siófok (4 fo)

HÖoK YáIasztmányi ülés és Közgyűlés - Budapest (1 fő)

HÖoK Elnökségi ülés - Budapest (1 fo)

HÖoK Yálasztmányi ülés - Budapest (2 fő)

HÖoK Tavaszi Vezetőképző -Debrecen (4 fó)

A programokon és üléseken való részvétel során az egymás közötti munkakapcsolatok

javultak, és a munkafolyamatok gördülékenyebben, összehangoltabban valósulnak meg. A
más Hallgatói Önkormányzatok tagjaival történő megbeszélések alkalmával lehetőség nyílt

többek között szakmai tapasztalatok megosztására és a testületeket érinto szabáIyzatok

megvitatására is.

2013.09.03.

2013.09.r0.

2013.09.24.

2013.10.07.

2013.10.08.

20 1 3.1 0. 1 8-20.

2013.11.07-10.

2014.02.22.

2014.03.19.

2014.03.25.

2014.04.10-13.



5. HoT honlap folyamatos fejlesztése és frissítése

HÖT honlap folyamatos fejlesztése és frissítése a mai napig megoldott. A hallgatók

té1ékoztatás ezen keresztül is történik. Pl. szociális és tanulmányi ösztöndíjakról való

té$ékoztatás' rendezvények, munkalehetőségek, intézményi tájékoztatők stb.

6. Fórumokszewezése a hallgatók tájékoztatására és igényeik felmérése

A 2013-as őszi (2013. december 2. - HÖT Tárgyaló), valamint a 2}14-es tavaszi (2014.

február 23. -D 1-es előadó) szemeszterben szervezett fórumot a HÖT. Ezeken a fórumokon a

hallgatók tájékozódhattak a főiskoláról, a főiskola különböző rendezvényeiről' illetve az

igényelhető páIyázatokról, támogatásokról' illetve a 2013. decemberi választás menetéről.

Sajnos a fórumokon megjelent hallgató létszáma minimális volt, annak ellenére is, hogy

azokat a délutáni őrákra hirdettük meg. Véleményünk szerint a sikertelenség oka

egyértelműen az' hogy a hallgatóknak nehezen lehet motiválni, kevésbé érdeklődők az őket

érinto ügyek me gbeszélé se' megvitatása iránt.

Nyíregyháza, 2014. október 1 4.

Tisztelettel:
, --.,---i::!.

Hetei Norbert

HÖT ehök


