
Fizika szakterületi 

koordinátor beszámolója 
2015. november 28. – 2016. január 6. 

 

Időrendi bontás  

 2015. november 30. Választmány 

 2015. december 1. Küldöttgyűlés 

 2015. december 2. Szakterületi Csoport Ülés 

 2015. december 18. Mafihe EHB elnökségi ülés 

 2016. január 21-23. Educatio 

 2016. január 29. TTK Nyílt Nap 2016 

 2016. február 1. Választmány 

 2016. február 1. Tisztségviselői ülés 

 

SzaCs 

Miután a november 30-ai Választmányon tárgyaltuk a TTK-s gólyatáborok költségvetéseit, 

december 2-án SzaCs-on is alaposan szemügyre vettük a fizikus gólyatábor költségeit. Emellett 

kiértékeltük a gólyatábori kérdőív eredményeit, melyet a félév elején számolt ~ 90 aktív 

státuszú gólya közül 54-en töltöttek ki. Mivel a szervezés során kiderült, hogy néhány alapvető 

kérdésben nehezen tud a szakterület egységes véleményt megfogalmazni, így fokozottan 

figyeltem arra, hogy kizárólag gólya-visszajelzéseket kapjunk (ezért például nyilvánosan a 

kérdőív linkje nem került megosztásra, évfolyam csoportban sem, csak személyes e-

mailcímekre küldtem el, ezek mellett a mentorokat vontam be a személyes terjesztésbe). A 

kérdőív eredményei bizonyos kérdésekben meglepetéseket is okozott, mindezek alapján több 

egymástól nagyon eltérő lehetőségeket vetettünk fel a gólyatábor jövőjéről. Végezetül főbb 

elveket fogalmaztunk meg a jövőbeli szervezéssel kapcsolatban a minőségi és a résztvevői 

szám növelése érdekében, bármilyen formában valósulna is az meg.  

 

Educatio és Nyílt Nap 

A fizika szakterület több standolóval is képviseltette magát a januári felsőoktatás-népszerűsítő 

eseményeken. A Nyílt Nap standján a főbb látványosságok a folyékony nitrogénes és a nem- 

newtoni-folyadékos kísérletek voltak. A szakos előadásokat – néhány középiskolás látogató 

visszajelzése alapján – sikerült változatossá tenni, ezeken magas létszámmal jelentek meg 

érdeklődők. A négy előadás a szakos oktatás, az oklevél megszerzése utáni elhelyezkedés, a 

2015-ös fizika Nobel-díjas kutatás és a szakos hallgatói élet témákat foglalta magába. 

Mindezeket laborlátogatás követte.  



 

Általános 

Az elmúlt időszak nagy részét főleg a zh- és vizsgaidőszak tette ki, így főképp internetes 

egyeztetések folytak, különböző kérdőívekkel (MMGV-t népszerűsítés, MMSZV, tisztségviselői 

értékelés..) és mentorkisokossal dolgoztunk,illetve újra aktívabbá váltak a levelezőlisták 

(specik kiküldése , tisztségviselők kéréseinek továbbítása, stb). Mivel korábban felhívták a 

szakterületi koordinátorok figyelmét, hogy a szakterületi delegáltak tevékenységéről is 

számoljanak be, ezért ejtenék pár szót erről. Az elmúlt időszakban két Intézeti Tanács volt 

(december 2, január 13), melyek mindegyikén vett részt szakterületi delegált, illetve kért 

kimentést hallgató. A Kari Fegyelmi Testület egyszer ülésezett, melyről a szakterületi 

delegáltunk egészségi problémákra hivatkozva kimentést kért.  Egy decemberi Választmány 

kivételével delegáltsági kötelességeimnek eleget tettem. A következő időszakban a hallgatói 

közéletbe és a mentorságba való bevonás fog főszerepet játszani.  

Kérdéseiteket a fizikaszk@ttkhok.elte.hu címre várom. 

 

Genf, 2016.február 6. 

Berekméri Evelin   

fizika szakterületi koordinátor 
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