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Bemutatkozás: 

Kása Kata Hanga vagyok másodéves biológia alapszakos hallgató, 2018-ban 

érettségiztem, majd egy év vegyésztechnikusi képzés után 2019-ben kezdtem a 

tanulmányaimat az ELTE-n. Mindig is szerettem segíteni a körülöttem lévő 

embereknek, ezt az egyetemi éveim során is szerettem volna folytatni. Nagyon 

örültem, amikor hallottam a mentorrendszerről, már a gólyatáborban felmerült 

bennem, hogy mentornak jelentkezem. Szerencsére sikeresen vettem a 

mentorképzés minden akadályát és mentor lettem. Lehetőségem volt segíteni a 

gólyáknak akár tanulmányi, akár szociális ügyekben, amelyek ebben a jelenlegi 

helyzetben mindenkinek kihívást jelentettek. Eleinte a mentorgárdában is nehezen 

ment az együttműködés, hiszen a járvány miatt nem volt lehetőség ehhez 

megfelelő szociális kapcsolatokat kiépíteni mindenkivel. A nyár folyamán 

mentorfelelősünknek, Gyulai Mártonnak segítettem csapatépítő programok 

szervezésében és lebonyolításában mentortársaim számára, hogy őszre már 

tényleg egy igazi csapatként együttműködve segíthessük a gólyákat.  

Amellett, hogy mentor voltam részt vettem több, a szak népszerűsítésére szolgáló 

programban. Ilyen volt például egy középiskolásoknak szóló podcast, amiben 

interjúalanyként válaszoltam meg több kérdést a szakot illetően. Részt vettem az 

Educatio kiállításon, illetve egyike voltam a nyílt napon szereplő hallgatóknak is. 

 

Tervek: 

Elsősorban szeretnék egy jó kommunikációs csatornát kiépíteni az oktatók és a 

hallgatók között, hogy minden gördülékenyen mehessen a félév során.  

Szeretnék még a tárgyfelvétel lezárulta előtt megbizonyosodni, hogy a 

lehetőségekhez mérten minden tárgyat meghirdettek, és elegendő férőhelyet 

biztosítanak ezeken BSc-s és MSc-s hallgatóknak bioszon (itt beleértve a 

tanárszakosok olyan óráit, amiket BSc-sekkel hallgatnak) és környtanon egyaránt. 

Egy excel táblázatot szeretnék készíteni, amibe a hallgatók beleírhatják a kérdéses 

tárgyakat külön a két szak BSc-s és MSc-s füleivel, hogy átláthatóbb legyen. Ezt 

küldeném tovább az oktatási igazgatóhelyettesnek, illetve tárgyfelelősöknek. 

Sajnos a RuBiSCO-nak (Rutinos Biológia Szakterületi Korrepetálás) jelenleg 

nincs koordinátora, ezért fontos feladatomnak érzem, hogy mielőbb toborozzak 

jelentkezőket erre a pozícióra. Ahogyan mentorként is megtapasztaltam a 

gólyáknak igen nehéz az átállás a középiskola után, pláne online rendszerben, így 

elsősorban az elsőévesek érdekeit tartom szem előtt, de a későbbiekben 

szeretném, ha felsőbbéves hallgatók számára is megnyílna ez a lehetőség. 



A hallgatókkal való kommunikációhoz a szakos levelezőlistákat szeretném 

igénybe venni, hogy itt áramolhasson az információ. Emellett a szakos facebook 

csoportokban is szeretnék tájékoztatást adni a fontos tudnivalókról, hogy biztosan 

eljusson mindenkihez minden, ami lényeges. A biosz.elte.hu oldalt is tervezem 

rendszeresen frissíteni.  

A jelenlegi korlátozásokra való tekintettel egyelőre nincs olyan célkitűzésem, ami 

a szakos közéleti események megtervezését igényli, hiszen eddigi tapasztalataim 

alapján nem volt igény az online programokra. Reményeim szerint hamarosan sor 

kerülhet majd személyesen megtartható rendezvényekre, ahol a szakos identitást 

kívánom erősíteni. 

Munkámhoz szeretném igénybe venni azon lelkes hallgatók táborát, akik aktívan 

részt vesznek a szak közösségi életében és velük rendszeres Szakterületi 

Csoportüléseken megvitatni az aktuális eseményeket. Bár főként a többi 

szakterületi koordinátorra és a mentorokra szeretnék támaszkodni. 

Mentorfelelősünkkel, Dobos Attilával remekül együtt fogunk tudni működni, 

várom a közös munkát. 

 

Zárszó: 

Köszönettel tartozom Gugyerás Ádámnak és Plankó Eszternek, akik segítségemre 

voltak a felkészülés alatt. Átfogó tájékoztatást kaptam a feladatköreimről és sok 

remek tanáccsal is elláttak az elkövetkezendő időszakra.  

 

 

 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatom! Ha esetleg bármi kérdésed felmerülne keress 

nyugodtan az alábbi elérhetőségeken vagy facebookon: 

Kása Kata Hanga 

wkata99@student.elte.hu 

+36 30 8358277 
Budapest, 2021. 02. 03. 
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