FelvÃ©telizÅ‘knek

HallgatÃ³i Ã©let

A Pannon Egyetem Ã©vente
megrendezÃ©sre kerÃ¼lo rendezvÃ©nyei

VeszprÃ©mi
Egyetemi Napok (VEN)

A VEN szelleme kÃ©t Ã©vente elojÃ¶n az Egyetem kazamatÃ¡ibÃ³l,
Ã©s megmutatja magÃ¡t, hogy emlÃ©kezzÃ¼nk arra, mirol szÃ³lt Ã©s mirol szÃ³l a
Pannon Egyetemhez tartozni. A VEN szelleme kivÃ¡laszt Ã¶t hallgatÃ³t egy-egy
arculattal Ã¶t csapat Ã©lÃ©re, Ã©s csodÃ¡latos tulajdonsÃ¡gokkal ruhÃ¡zza fel oket.
HÃ¡t errol szÃ³l a VEN, Ã¶t csapat, egy hÃ©t buli a tavaszi szÃ¼netben. Egy Ã©letre
szÃ³lÃ³ Ã©lmÃ©ny.

AKÃ“

Egy 24 Ã³rÃ¡s fergeteges
vetÃ©lkedosorozat, mely vÃ©gÃ©n a legjobb csapat jutalma egy akÃ³ bor Ã©s egy egÃ©sz
sÃ¼lt malac. MÃ³ka, vidÃ¡msÃ¡g, kacagÃ¡s Ã©s italozÃ¡s (no persze csak gyÃ¼mÃ¶lcslÃ©!!!) Ã©s a kifÃ¡radÃ¡s tilos.

Szakestek

Minden szak Ã©vente,fÃ©lÃ©vente megrendezi a
szakestjÃ©t. CÃ©lja, hogy Ã¶sszetartsa az egy kÃ¶zÃ¶ssÃ©gbe tartozÃ³kat, Ã©s olyan
hagyomÃ¡nyokat teremtsen, vagy Ã¡poljon melyek hatÃ¡sÃ¡ra soha nem fogod elfelejteni,
hogy melyik szakra jÃ¡rtÃ¡l. Ezek sorÃ¡n hasznos kapcsolatokat Ã©pÃ-thetsz oktatÃ³kkal Ã©s hallgatÃ³kkal egyarÃ¡nt.
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Regatta

Az Ã©vente megrendezÃ©sre kerÃ¼lo
fix Ã¼lÃ©ses tÃ-zevezos Balaton RegattÃ¡n szurkolhattok Keszthely vagy VeszprÃ©m
csapatÃ¡nak. Ez a szÃ-nvonalas kikapcsolÃ³dÃ¡st nyÃºjtÃ³ rendezvÃ©ny olyan
vonzÃ³ paramÃ©terekkel rendelkezik, mint izgalom, ingyen sÃ¶r Ã©s virsli, no Ã©s a
Balaton part. Azt hiszem, ennÃ©l tÃ¶bb nem is kellhet egy meleg tavaszi
napon. A csapatba kerÃ¼lÃ©sre is van lehetosÃ©g, de azÃ©rt bizony kemÃ©nyen meg kell
kÃ¼zdeni.

FotÃ³k itt...

Ã•llandÃ³ programok, szÃ³rakozÃ¡si lehetÅ‘sÃ¡gek

KultÃºrPince: KulturÃ¡lis programok â€“ irodalmi
estek, koncertek, zenÃ©s estek â€“ szervezÃ©se Ã¡ltal visznek szÃ-nt bulikkal teli
egyetemista napjainkba a szervezok.

DiÃ¡k Centrum (DC)

Lehet, hogy mÃ©g nem is sejted, de egyetemi mindennapjaid
legfÅ‘bb szÃ-nhelye, nem az elÅ‘adÃ¡sokon, vagy szeminÃ¡riumokon lesz, kedvenc
oktatÃ³id tÃ¡rsasÃ¡gÃ¡ban. A nagybetÅ±s EGYETEMI Ã‰LET ezen rÃ©szei a formalitÃ¡s
kategÃ³riÃ¡jÃ¡ba tartoznak. A Te idÅ‘d akkor jÃ¶n el, ha leszÃ¡ll az est. Ilyenkor
feltÃ¡mad az Å‘si Ã¶sztÃ¶n, mely elragad, Ã©s arra kÃ©sztet, hogy a tÃ¶bbi hozzÃ¡d
hasonlÃ³ Ã¶sztÃ¶nlÃ©ny tÃ¡rsasÃ¡gÃ¡t kutasd a vÃ©gtelen Ã©jszaka fergetegÃ©ben. KÃ©t hely
van, ahol biztosan rÃ¡talÃ¡lsz a boldogsÃ¡gra Ã©s vÃ¡laszt kapsz a legfontosabb kÃ©rdÃ©sre:
Mi az Ã©let Ã©rtelme? Ez a kÃ©t hely a DiÃ¡k Centrum (DC) Ã©s a Mythos TanszÃ©k. Ezen
helyek a hÃ©t minden napjÃ¡ra tartogatnak neked valamit, amiÃ©rt Ã©rdemes feladnod
fÃ©nybenjÃ¡rÃ³ lÃ©tezÃ©sed, rÃ¡szokva az Ã©jszakai Ã©let csodÃ¡ira. A DJ -tÃ¡rsadalom
elit hangulatfelelosei gondoskodnak arrÃ³l, hogy megfeledkezz a vilÃ¡got sÃºjtÃ³
fÃ¡jdalmakrÃ³l, Ã©s hogy fÃ¶ldi lÃ©tezÃ©sed legfergetegesebb bulijait Ã©ld Ã¡t, melyek
emlÃ©ke Ã¶rÃ¶kkÃ© Ã©lni fog Ã©s elkÃ-sÃ©r utadon. Keress minket az Ã©jszakÃ¡ban, mi mÃ¡r
vÃ¡runk rÃ¡d!
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HallgatÃ³i Ã–nkormÃ¡nyzatrÃ³l
(HÃ–K)

Az egyetemek Ã©s foiskolÃ¡k hallgatÃ³i lÃ©tszÃ¡ma a mostaninak
tÃ¶redÃ©ke volt. MÃ©g ezekben az idokben a hallgatÃ³k kiharcoltÃ¡k, hogy Ã©rdekeiket,
vÃ©lemÃ©nyÃ¼ket egy maguk kÃ¶zÃ¼l vÃ¡lasztott kÃ©pviselotestÃ¼let kÃ¶zvetÃ-tse az oktatÃ³k
felÃ©.

Hogy ennek a testÃ¼letnek milyen elismertsÃ©ge, illetve
elfogadottsÃ¡ga volt (van) az oktatÃ³k kÃ¶zÃ¶tt, meglehetosen vÃ¡ltozatos. De az
iskolÃ¡k vezetoi, illetve azon oktatÃ³k, akik felismertÃ©k ennek a szervezetnek a
lÃ©tjogosultsÃ¡gÃ¡t, tudtÃ¡k, hogy nem hagyhatjÃ¡k figyelmen kÃ-vÃ¼l a hallgatÃ³k
vÃ©lemÃ©nyÃ©t, sot legtÃ¶bb esetben ez mindig a fejlodÃ©s irÃ¡nyÃ¡ba vezette az
intÃ©zmÃ©nyt. Ã•gy a szervezet orszÃ¡gos szinten elismert lett, tÃ¶rvÃ©nybe
foglaltatott.

AzÃ³ta minden felsooktatÃ¡si intÃ©zmÃ©nyben kialakult a HallgatÃ³i
Ã–nkormÃ¡nyzat szervezete. A HallgatÃ³i Ã–nkormÃ¡nyzatok OrszÃ¡gos KonferenciÃ¡ja, ami
jelenleg az orszÃ¡g felsooktatÃ¡si intÃ©zmÃ©nyein mukÃ¶do HallgatÃ³i Ã–nkormÃ¡nyzatok
szÃ¶vetsÃ©ge, MagyarorszÃ¡g legnagyobb civil szervezete. TovÃ¡bbra is hatÃ©konyan
beleszÃ³l a felsooktatÃ¡ssal kapcsolatos tÃ¶rvÃ©nyalkotÃ¡sba, Ã¶sszefogja, Ã©s
Ã¶sszehangolja az orszÃ¡g HÃ–K-einek munkÃ¡jÃ¡t.

A HallgatÃ³i Ã–nkormÃ¡nyzatnak tagja minden beiratkozott
hallgatÃ³. Jogaival Ã©s felelossÃ©geivel Ã¡ltalÃ¡ban az Ã¡ltaluk megvÃ¡lasztott HÃ–K
kÃ©pviselok Ã©lnek. Az Egyetem majdnem minden szakjÃ¡n legalÃ¡bb egy, bizonyos
szakoknÃ¡l tÃ¶bb szakkÃ©pviselo intÃ©zi a napi szintu tanulmÃ¡nyi Ã¼gyeket, tartja a
kapcsolatot mind az oktatÃ³kkal, mind a hallgatÃ³kkal. SzintÃ©n kÃ©pviseletet lÃ¡tnak
el, ugyanakkor az Ã©rdekkÃ©pviseleti munkÃ¡t is Ã¶sszefogjÃ¡k az elnÃ¶kÃ¶k (egy elnÃ¶k,
illetve karonkÃ©nt egy kari elnÃ¶k).

A
kÃ©pviselok elsodleges feladatuknak a hallgatÃ³i Ã©rdekek kÃ©pviseletÃ©t Ã©s
erosÃ-tÃ©sÃ©t tekintik. Az Ã¶nkormÃ¡nyzatnak gyakorlatilag az Ã¶sszes
hallgatÃ³kat Ã©rinto Ã¼gybe beleszÃ³lÃ¡si lehetosÃ©ge van (szociÃ¡lis
tÃ¡mogatÃ¡s, Ã¶sztÃ¶ndÃ-jak, kollÃ©giumi tÃ©rÃ-tÃ©si dÃ-j, tantervek,
vizsgaidopontok, hallgatÃ³i rendezvÃ©nyek, stb.). Ezek kÃ¶zÃ¼l sok tÃ©mÃ¡ban
a HÃ–K beleegyezÃ©sÃ©re van szÃ¼ksÃ©g a vÃ¡ltoztatÃ¡shoz. Emellett az Egyetem
legfelsobb dÃ¶ntÃ©shozÃ³ fÃ³rumÃ¡n, a SzenÃ¡tuson a szavazati jogok
egyharmada a hallgatÃ³k kezÃ©ben van.

Azt azonban lÃ¡tni kell, hogy a sok jog, amivel a
kÃ©pviselotestÃ¼let Ã©lhet, ugyanekkora felelossÃ©ggel jÃ¡r. Ugyanis dÃ¶nteni tÃ¶bb
szÃ¡z, esetenkÃ©nt tÃ¶bb ezer hallgatÃ³ nevÃ©ben sokszor nem egyszeru feladat.
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Ha bÃ¡rmi kÃ©rdÃ©sed, Ã¶tleted, problÃ©mÃ¡d van, vagy csak kivÃ¡ncsi
vagy rÃ¡nk, keresd meg kÃ©pviseloidet.
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