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ONIK EGYESÜLET 2011-ES ÉVES TERV

Tisztelt Küldöttközgyűlés!

Sikeres éven vagyunk túl, mely megalapozta az ONIK Egyesület

működésének kezdetét. Összes, 2010-es programunkat sikeresnek

könyvelhettük el, melyek kedvező alapot adnak az

elkövetkezendőknek. Ezt a kezdeti lendületet felhasználva remélem,

jövőre még színvonalasabb és még változatosabb programokat

tudunk lebonyolítani – a tagság és az informatikai felsőoktatás

hallgatói, oktatói és a szakma által elismerten.

Program 2011. január 31. – 2012. január 31.

Az ONIK Egyesület, mint közhasznú egyesület, tevékenysége által
biztosítja a tagjainak és az érdeklődőknek az alábbi oktatási és egyéb
tevékenységeket, valamint azok feltételeit az egyesület pénzügyi,
anyagi lehetőségeinek arányában:

a) magyar diákoknak itthon és külföldön, külföldi diákoknak
Magyarországon szakmai gyakorlatokat szervez;
b) tanulmányutakat szervez hazai és külföldi egyetemekre, intézetekbe
az ott folyó tudományos munka, valamint az ott dolgozó
informatikusok és informatika szakos hallgatók szakmai életének jobb
megismerése céljából;
c) hazai és nemzetközi szemináriumokat, nyári iskolákat és
diákkonferenciákat rendez, amelynek keretében a résztvevők egy
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speciális témakörben jutnak bővebb ismeretekhez, és lehetőségük
nyílik személyes kapcsolatteremtésre a hasonló témával foglalkozó
magyar és külföldi informatikusokkal;
d) elősegíti a tagság szakmai és tanulmányi érdekvédelmét;
e) tagjai tájékoztatására, elméleti felkészültsége fejlesztésére a tagok és
érdeklődők számára szakmai jellegű kiadványokat jelentet meg,
szükség szerint kiadói jogokat vállal;
f) szabadidős tevékenységeket szervez, amelyek a fiatalok kulturális
életének, egészséges életmódjának javítására irányulnak;
g) kapcsolatot tart és támogat hasonló céllal működő hazai és külföldi
szervezetekkel, valamint a velük kapcsolatban álló intézményekkel,
vállalatokkal és ezek munkatársaival;
h) informatika témájú előadásokat, programokat szervez;
i) az Egyesület tagjai egymást, illetve más hallgatótársaikat segítik
konzultációk, korrepetálások szervezésével;
j) az Egyesület részt vesz a tehetséges hallgatók felkutatásában és
szakmai munkájuk segítésében;
k) egyéb, az előző pontokban nem rögzített tevékenységeket folytat
céljai elérése érdekében.

A tervezett programokat, rendezvényeket az Egyesületen belül
működő Helyi Szervezetek tervei alapján szervezzük és tartjuk meg.
A részletes, konkrét elképzeléseket az ONIK Egyesület honlapján
hozzuk nyilvánosságra.

 2011. március 28. – 2011. március 31. között Szakmai Napok
részszervezője a Debreceni Egyetem Informatikai Karán.

 2011 májusában Országos Info Paintball szervezése.
 2011 augusztusában az informatikus gólyatáborok felkeresése.
 2011 szeptemberében a „Nem hiába tanulsz” munkanevű

előadássorozat szervezése az informatikát vagy határterületeit
oktató felsőoktatási intézményekben.

 A 2010-es év InnoApps programozói pályázathoz hasonló,
országos programozó versenyek felsőoktatási összekötőjeként
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megismertetni a hallgatókkal új és régi programozói, mérnöki és
más, szakmai versenyeket.

 Informatikai Karok pulóvereinek, pólóinak megtervezése a
Debreceni Egyetem Informatikai Karának pulóvere mintájára.

 Informatikusoknak szóló kiadványt szerkeszteni, mely a
beiratkozás első napjától segíti a hallgatókat, hogy az egyetemi
vagy főiskolai éveik alatt pontos képet kapjanak a
lehetőségeikről, programokról.

 További előterjesztéseket tenni – különösen a készülő új
Felsőoktatási törvénytervezet megalkotásának követésével, az
elkészült törvények figyelembe vételével.

 Folyamatosan felkutatni és kapcsolatot felvenni olyan
felsőoktatási intézményekkel, amelyekben még nem működik
Helyi Szervezet.

Mindezek természetesen nem sikerülhetnek az aktív tagság nélkül,
ezért köszönöm minden egyesületi tag eddigi munkáját, és kérem, a
jövőben mindenki lehetőségéhez mérten, még több aktivitással és
lelkesedéssel segítse az ONIK Egyesületet – a kezdeti
szárnybontogatásban különösen nagy szükség van Rátok!

Kérem a Küldöttközgyűlést a 2011-es éves terv elfogadására!

Kistarcsa, 2011. január 11.

Megyesi Emil Szilárd
ONIK Egyesület elnök


