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Beszámoló 
 

Kémia Szakterületi Koordinátor 

ELTE TTK HÖK 

 
2015. 12. 01. – 2016. 02. 09. 

  

Időrendi bontás 

 
 2015. 12. 03. – SzaCs 

 2015. 12. 07. – Választmány 

 2016. 01. 21-23. – Educatio Kiállítás 

 2016. 01. 29. – Nyílt Nap 

 2016. 02. 01. – Választmány, Tisztségviselői ülés 

 2016. 02. 02. - Üzemlátogatás 

 2016. 02. 03. – SzaCs 

 

Szöveges beszámoló 

 
A vizsgaidőszak ellenére elég sok tennivaló akadt, azonban sikerült a különböző megkeresésekre, 

szervezésre időt szakítani. A választmányokon részt vettem, a szakterületi csoport 

tagjait/érdeklődőket tájékoztattam az ott elhangzott eseményekről. A delegáltak beszámoltak nekem 

a munkájukról. Elkészítettem a szakterületi előadásanyagot, illetve a mentorkisokos rám váró részét. 

SzaCs: A tavaszi félév rendjét beszéltük át, milyen programok, események legyenek. Tavaszi 

programterveink között szerepelnek közös programok egy-egy szakterülettel, illetve csak szakterületi 

események is. Új tagokkal is bővültünk, akikkel magáról a SzaCsról, képviselőválasztásról is 

beszélgettünk. Véglegesedett az oktatói előadás koncepciója, már csak az Intézettel való egyeztetés 

maradt hátra.  

Educatio Kiállítás: Török Mátyás kollégámmal a kiállítás mindhárom napján kint voltunk, 

tájékoztattuk a kémia szak iránt érdeklődőket, amiben nagy segítségünkre voltak oktatóink is. Jó volt 

a látni a rengeteg érdeklődő fiatalt, remélem, minél többel találkozunk majd a beiratkozáson is. 

Nyílt Nap: Nagyobb gond nélkül zajlott a Nyílt Nap is, ahol több hallgatótársammal együtt vártuk 

az érdeklődőket, nem csak válaszokkal, hanem érdekesebbnél érdekesebb kísérletekkel. Szerencsére 

nem csak délelőtt volt nagy az érdeklődés, hanem a délutáni labor körbevezetésen, ahol a látogatók 

bepillanthattak a laboratóriumi életbe. 
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Kémia Intézet Kiváló Oktatója díj: Az Intézettel való egyeztetés után elindulhatott a jelöltek 

felkeresése, illetve a szavazás lebonyolítása. Az 1326 szavazásra jogosult hallgatóból összesen 436-

an tettél le a voksukat, valamely jelölt mellett, ami majdnem 1/3-os kitöltöttséget jelent. Úgy, hogy 

először hirdettük meg ezt a díjat, szerintem nagyon jó arány, bízom benne, hogy az ezt követő 

években növelni tudjuk a kitöltöttséget. A győztes kilétét jövő héten tesszük közzé.  

Üzemlátogatás: Lezajlott az első üzemlátogatás, mely során a Bálint Analitika Kft-t látogattuk 

meg. További látogatások is tervbe vannak, kb. havonta szerveznék az érdeklődőknek ilyen szakmai 

programot. 

MSc tájékoztatás: A 2013-ban felvételizők számára nem csak új BSc-s tanterv, hanem MSc-s 

tanterv és készült, így akik most tavasszal végeznek az új tantervvel rendelkező mesterképzésre 

fognak jelentkezni. Ennek a hallgatók felé való kommunikálásával kapcsolatban egyeztettem Tóth 

Gergellyel a Kémia Intézet oktatási igazgatóhelyettesével. Megbeszéltünk február 8-ára egy 

tájékoztató előadást, ahová várjuk az MSc-re jelentkező hallgatókat, hogy tisztában legyenek a 

tantervvel és a képzéssel kapcsolatos információkkal. 

Folyamatban van a honlap készítése, mely előreláthatólag jövő héten üzemképes lesz. 

 

Általános feladatok 

Általános teendőimet elláttam, a beérkező levelekre válaszoltam. A Facebook-os csoportokat napi 

rendszerességgel néztem és időben kikerültek az esemény felhívások illetve a különböző típusú 

lehetőségek.  

 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha kérdésed van, keress meg e-mailben vagy akár 

személyesen.  

 
 

Vajda Levente 

Kémia Szakterületi Koordinátor 

ELTE TTK HÖK 

kemiaszk@ttkhok.elte.hu 
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