Pályázati felhívás
Az ESN NUPS szekció a 2016/2017 tanévre pályázatot hirdet tisztújításra a következő
Board pozíciókra:


Elnök (President),



Gazdasági felelős (Treasurer),



HR koordinátor,



InformationTechnology (IT) koordinátor,



Program koordinátor,



SocialErasmus koordinátor.



Magyar hallgatókért felelős koordinátor



és a Local Representative (LR).
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell egy EUROPASS önéletrajzot, valamint egy

programtervet. A programtervben a pályázó részletesen kifejti kvalifikációit és a tanév teljes
tartamára elgondolt, megvalósítani kívánt ötleteit. A pályázatban világosan ki kell fejteni, hogy
miben tudná előre lendíteni a szervezetet munkásságával. Egy pályázó csak egy pozíció
betöltésére pályázhat.
A pályázási időszak: 2016.05.26. – 2016.06.08.
A pályázatokat az esn@uni-nke.hu címre kell elküldeni .PDF formátumban.
A beérkezett pályázatok kiértékelése 06.09-ei tanévzáró Board ülésen esedékes,
melyeken minden pályázó személyesen vagy Skype-on köteles megvédeni pályázatát.

Kivonat az ESN NUPS szervezeti és működési szabályzatából:
3.9. A Board tagok jogállása:


A jogviszony feltétele a pályázat leadása, illetve az elnök kinevezése.



A jogviszony tartalma egy tanév.



Egy Board tag akár több szemeszter alatt is tevékenykedhet Board tagként, amennyiben
újra kinevezésre kerül.



A jogviszony automatikusan megszűnik, ha három ülést igazolatlanul elmulaszt.



A jogviszonya automatikus megszűnik, ha a hallgatói jogviszonya megszűnik.



A jogviszony automatikusan megszűnik, ha 1 hónapnál tovább távol marad, ez alól kivétel,
ha méltányossági joggal él, melyet az aktuális Board szavaz meg.



A jogviszony megszűnésével minden jogosultság megszűnik.



A Board üléseken való részvétel kötelező.



Mentor státusszal járó kedvezményekre jogosultak.



Igazolást kap a szervezeti tevékenységéről.



Értesülnek az ESN Hungary és az ESN International levelezőlistáin továbbított
lehetőségekről, tréningekről és pályázatokról.



ESN nemzeti, nemzetközi és HKT rendezvényeken részt vehetnek.

4.2. A Board tagság


A Board tagság általános feltétele a megfelelő angol nyelvtudás és a rendelkezésre állás:
48 órán belüli reagálás, kivéve, ha a távollétet előre jelezték. Távollét esetén a tagok közül
meghatalmazottat kell kinevezni, és a többi tagot értesíteni kell a távolmaradás
időtartamáról.



A következő általános feladatok elvégzéséért felelős a Board: döntéshozatal (működéssel
és pénzügyekkel kapcsolatos döntések), féléves és éves beszámoló elkészítése írott
formában, motiválás, kommunikációs csatornák szerkesztése és felügyelete; az ESN
NUPS, mint brand építése.



A Board tagok egymás munkáját támogatják, segítik.

Elnök feladatai


4.3. Felügyeli a szervezet SZMSZ szerinti működését.



4.4. Irányítja és felügyeli a Board munkáját.



4.5. Távolléte esetén a Board tagjai közül helyettest jelöl ki.



4.6. Képviseli az ESN NUPS-t egyetemi, helyi, nemzeti és nemzetközi szinten.



4.7. Az ESN NUPS elnöke megválasztása után automatikusan meghívott tagként,
tanácskozási joggal részt vehet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat (továbbiakban: NKE EHÖK) küldött gyűlésein, ahol képviseli a
szervezetet.



4.8. Felelős a nemzeti kapcsolatokért.



4.9. Felelős a külső és nemzetközi kapcsolatokért.



4.10. A szervezetet érintő minden helyi, nemzeti és nemzetközi ügyben naprakész, és arról
megfelelően tájékoztatja a szervezet tagjait.



4.11. Összehívja a Board gyűléseket.



4.12. Igazolást adhat a Board tagoknak és a Mentoroknak a szervezeti tevékenységükről.



4.13. Minden félév szorgalmi időszakának a végén köteles elkészíteni az adott félévről
szóló beszámolót, melyet nyilvánosságra hoz a levelezési listán.

Gazdasági felelős feladatai:


4.14. Felelős az ESN NUPS pénzügyeiért, kezeli a számlákat.



4.15. A szervezet tagjai neki tartoznak pénzügyi elszámolással, pl. programok szervezése
esetén.



4.16. Elkészíti a szervezet féléves költségvetését.



4.17. Félévente jelentést készít a Board tagok számára a szervezet aktuális pénzügyeiről.



4.18. Felelős az ESN CARD-dal kapcsolatos összes feladatért (beszerzés, hirdetés,
támogatók).



4. 19. Feladata egy támogatói adatbázis (kapcsolatok) kiépítése és fenntartása: cégekkel,
vállalkozásokkal, illetve az Egyetemmel.

HR koordinátor feladatai


4.20. Felelős a tagnévsor karbantartásáért és frissítéséért.



4.21. Feladata a Mentorok munkájának nyomon követése, értékelése.



4.22. Felelős a külföldi diákok Mentorokhoz rendeléséért (félév eleji csoportbeosztás).



4.23. Felelős a Friendek tájékoztatásáért.



4.24. Felelős a mentor- pályázati felhívás kiírásáért.



4.25. Felelős a mentorok pályázati eljárási rendszerének kiépítéséért, karbantartásáért.

IT koordinátor feladatai


4.26. Felelős az ESN NUPS külső megjelenéséért.



4.27. Feladata az ESN NUPS által kínált programok hirdetéseinek, plakátjainak,
szórólapjainak elkészítése, sokszorosítása és a célközönséghez való eljuttatásának
biztosítása.



4.28. Felelős az ESN NUPS által kínált programok elektronikus úton való hirdetéséért.



4.29. Feladata a szervezet egyetemi hirdetőfelületeinek frissítése és karbantartása.



4.30. Felelős az ESN NUPS egyéb promóciós anyagainak elkészítéséért és aktualizálásáért.
(például: SurvivalGuide a Wellcome-pack-be)



4.31. Figyeli és megválaszolja vagy továbbítja az e-mail címekre érkező leveleket.



4.32. Karbantartja és frissíti a szervezet honlapját.



4.33. Tartja a kapcsolatot az ESN szervert felügyelő rendszergazdával.



4.34. Felelős az adatok és képek digitalizálásáért, archiválásáért. Gyűjti a fényképeket a
Mentoroktól és külföldi hallgatóktól.

Program koordinátor feladatai


4.35. Felelős a cserediákok fogadásának megszervezéséért az orientációs hét keretein belül.



4.36. A félévi programtervezetet az orientációs hét előtt egy hónappal köteles elkészíteni,
továbbá köteles ezt a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda képviselőjével és az EHÖK
Külkapcsolati referensével ismertetni.



4.37. Előkészíti a programokat, és minden programhoz főszervezőt nevez ki.



4.38. Irányítja a főszervezőket és nyomon követi a rendezvények lebonyolítását.



4.39. Felelős a kapcsolattartásért a programszervezésben a külföldi diákokkal, a
szervezőkkel és az érintett partnerekkel.

SocialErasmus koordinátor feladatai


4.40. Felelős szemeszterenként legalább két alkalommal SocialErasmus Week
szervezéséért.



4.41. Felelős kapcsolatokat szerezni a SocialErasmus Week keretein belüli programokhoz.



4.42. Meghirdeti az eseményt a beérkező hallgatók, a Mentorok és a Friendek körében.
Felelős a rendezvények lebonyolításáért.



4.43. Felelős a kapcsolattartásért az Egyetem további hallgatói szervezeteivel. Részt vesz
a többi hallgató szervezettel közösen szervezett Karitatív gyűjtés megszervezésében,
lebonyolításában, majd az összegyűlt ajándékok kiosztásában.



4.44. Felelős a SocialErasmus népszerűsítéséért.



4.45. Felelős az ESN HU SocialErasmus koordinátorával való kapcsolattartásért.

Magyar hallgatókért felelős koordinátor feladatai


4.46. Felelős a Nemzetközi Kapcsolatok Irodával való kapcsolattartásért.



4.47. Felelős a hallgatói mobilitás népszerűsítéséért.



4.48. Felelős a mobilitáson résztvevő hallgatókkal való kapcsolattartásért



4.49. Felelős a mobilitáson részt vevő hallgatók útján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és
az ESN NUPS népszerűsítéséért.



4.50. Felelős a hazatérő diákok reintegrációjáért, mobilitással kapcsolatos információk
összegzéséért.

Local Representative feladatai


4.51. Felelős a National Represtentetive-vel (NR) való kapcsolattartásért, az információ
folyamatos áramlásáért a nemzeti szint és a szekció között.



4.52. Felelős a Board tagjainak ellenőrzéséért, munkájuk felügyeletéért.



4.53. Felelős az EHÖK Külkapcsolati referenssel való kapcsolattartásért.



4.54. Segíti az elnököt a nemzeti szinten történő munkájában.



4.55. Felelős a szomszédos országok szekcióival való kapcsolatfelvételért és tartásért.



4.56. Felelős a nemzetközi hírlevelek ellenőrzéséért.

Hegedűs Ferenc
ESN NUPS elnök, EHÖK külkapcsolati referens

