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Bemutatkozás 

Akály Alexandra vagyok másodéves hallgató alkalmazott matematikus szakirányon. A 

tavalyi tanévben aktívan részt vettem mind a kari, illetve szakos programokon. Részüket én 

magam szerveztem meg, majd a tavaszi félévben jelentkeztem mentornak. A lehetőségekhez 

képest a mentorációt igyekeztem maximálisan kielégíteni, és a visszajelzések azt igazolják, 

hogy ezt sikerült. Azért jelentkezem, mert szeretném, ha a szakterület összekovácsolódna a 

programok segítségével. Szeretnék minél több embernek segíteni a tanulmányai során úgy, 

hogy az esetleges fellépő fölösleges adminisztrációt el tudja kerülni. Illetve továbbiakban 

szeretnék még aktívabban hozzájárulni a szakterület munkájához szakterületikoordinátorként. 

Tervek 

Szakterületi csoport 

Sajnos a saját évfolyamomról csak én vagyok aktív tagja a szakterületi csoportnak, 

illetve a vírushelyzet sem segítette elő a helyzetet, így a matek szakterületi csoport az elmúlt 

időben eléggé megfogyatkozott, és kissé inaktívvá vált. Be szeretném vonni az első éves 

hallgatókat, akikben nagy potenciált látok, elsősorban a mentoraikon keresztül -azaz részben 

magamon keresztül-, de gondoltam külön Szacs bevonó programra is. Továbbá szerintem a 

saját évfolyamunkról is van pár ember, akit személyes felkereséssel aktivizálni tudnék.  

Fontosnak tartom, hogy rendszeresen legyen Szakterületi Csoport gyűlés, ahol 

tájékoztatni a résztvevőket a legutóbbi Küldöttgyűlés fontosabb részleteiről, promótálni a 

közelgő eseményeket, és a matekos programok szervezésének jelentős részébe bevonni más 

érdeklődőt is. Utóbbira azért szeretnék nagy hangsúlyt fektetni, mert szükség van tapasztalt 

emberekre a gólyatábor (ha lesz, reméljük lesz), és egyéb nagyobb események szervezéséhez, 

vagy annak koordinálásához, és a szakterület kisebb eseményei tökéletes alkalmak az ilyen fajta 

tapasztalat szerzésére. Amíg a vírus helyzet nem engedi a személyes találkozást, addig online 

szeretném megtartani, ha technikailag megoldható, akkor Teamsen, ha nem akkor Discordon. 

Érdekképviselet 

Jelenleg 4 küldöttje van a szakterületnek, eddigi tapasztalataim alapján könnyen fogunk 

tudni együtt dolgozni. A későbbiekben szeretném elérni, hogy több jelentkező legyen küldött 

gyűlési tagnak, úgy gondolom, ha a szakterületi csoportnak több aktív tagja lesz ez a probléma 

is nagyrészt már megoldja magát. 

MASZAT 

Jelenleg nem működik a MASZAT, mert nincs korrepetitorunk, ezt mindenképpen 

orvosolni szeretném, mivel a távoktatásban talán nagyobb segítség lenne, mint eddig, bár erre 

nem derült igazán fény, mert a gólyák nagyon szépen dolgoznak együtt. 

Tanterv 

Az új tanterv esetleges hibáit szeretném megtalálni és orvosolni. Az idei évfolyamnak 

lett új a tanterve, ezért ezt velük/átlauk együtt szeretném tesztelni és megtalálni a hibákat. 

  



Programok 

A Covid miatt személyes programokat jelenleg sajnos mellőznünk kell, de fontos, hogy 

így is legyenek különböző programok természetesen csak online. Például egy újabb honfoglaló 

bajnokság, társas estek egy matekos discord szerverrel, amit jól ki tudnánk használni, mert akik 

egy „asztalnál játszanak” lehetnek egy szobában.  

Szeretnék más szakterületekkel kollaborációt, közös programokat, mint fentebb 

említettem honfoglaló bajnokság keretein belül, vagy egy kvíz estet Kahoottal.  

Az elmúlt egy évben kevés olyan program volt, ahol az alkohol fogyasztás inkább 

háttérbe szorult, viszont azon pár alkalommal azt tapasztaltam, hogy olyan emberek is részt 

vettek rajta, akik az OH csoport fogyasztására kevésbé fogékonyak, ezért szeretnék több ilyen 

programot majd. Például közös filmeset, kirándulást, utóbbit havonta egyszer, de felválthatja 

az adott hónapban a Tortúra, Pí napí píknik vagy egy közös qpázás. 

Szeretném, hogyha az egyetemre járás és programok tartása engedélyezve lesz, a 

Matekos teadélután újra kinyissa kapuit. Továbbá félévenként 2 nagyobb társas rendezvényt is 

szeretnék megtartani, hogy az se maradjon ki belőle, akinek a kedd délutánok nem jók, vagy 

szeretnének más társasokkal is ismerkedni. 

Nagyon szimpatikus, hogy más szakterületnek van terepgyakorlata és annak mintájára, 

gondoltam, hogy nekünk is lehetne hasonló 2-3 rendezvény, csak a különbség az lenne, hogy 

ott nem a tanagyagról lenne szó, hanem különböző témájú érdekes előadások lennének (amik 

kapcsolódnak a matematikához) napközben, este pedig egy kisebb buli. Így szerintem 

kiemelkedően sok embert lehetne bevonzani a szakterületről. 

Mentorképzés 

Szeretném, ha a következő mentor generációnak lenne, aki „fogja a kezét”, reményeim 

szerint ez a mentorfelelős lesz nagyobb részt, de ha mégsem sikerülne, mint az elmúlt két évben 

tapasztaltam, akkor a szívemen fogom viselni ezt a feladatot (is). 

Zárszó 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat! Ha felmerül Benned bármilyen kérdés nyugodtan 

keress meg az alábbi elérhetőségen vagy írj Facebook-on! 

 

Elérhetőségeim 

Email: akalyalexa@gmail.com 

Telefon: 06205333012 
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