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Beszámoló 

Kémia Szakterületi Koordinátor 

ELTE TTK HÖK 

2016. 02. 09. – 2016. 04. 12. 

  

Időrendi bontás 

 2016. 02. 15. – Választmány 

 2016. 02. 22. – Tisztségviselői ülés 

 2016. 02. 25. – Gólyatábori megbeszélés 

 2016. 02. 29. – Választmány 

 2016. 03. 04. – Kémia Intézet Kiváló Oktatója Díj átadása 

 2016. 03. 07. – Tisztségviselői ülés 

 2016. 03. 10. – Kémiás Játékest 

 2016. 03. 21. – Választmány 

 2016. 04. 01. – Üzemlátogatás 

 2016. 04. 02. – Kémiás Mentorszóbeli 

 2016. 04. 04. – Tisztségviselői ülés 

 2016. 04. 07. – Tavaszköszöntő Vegyészbuli 

 2016. 04. 11. – Fórum az új vegyész MSC-ről 

 

Szöveges beszámoló 

 

A választmányokon részt vettem, sajnos a rendkívüli Küldöttgyűlésen betegség miatt nem tudtam 

részt venni. A delegáltak beszámoltak nekem a munkájukról illetve a szakterületi csoport 

tagjait/érdeklődőket tájékoztattam a Választmányok/Tisztségviselői ülések témáiról. 

 

Szakterület: Február 25-én tartottunk egy rövid egyeztetést a lehetséges Kémia Gólyatáborról. A 

gyűlés legfőbb célja az érdeklődők tájékoztatása volt a szervezői tevékenységekről.  
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A bizonytalan helyzet ellenére sokan megjelentek, a legközelebbi alkalmat akkor tervezem amint 

több és biztosabb információk birtokában leszek. Amíg ez megtörténik, folyamatosan zajlik az 

ötletelés és az érdeklődés konkretizálása a kémiás honlapon jelentkezés formájában. 

Március 4-én átadták a Kémia Intézet új díját a nyertesnek, melyen személyesen is részt vettem. 

A jövőre vonatkozóan egy-két dolog vár átvizsgálásra a díj kiírása kapcsán. 

Fetter Dávid segítségével üzembe állt a régóta mellőzött kémiás honlap, így a hallgatók egy újabb 

felületen is értesülhetnek a szakterületet és egyetemet érintő hírekről, információkról. 

A tavasz a melegen kívül új szakterületi programot is hozott. Március 10-én került sor az elő 

Kémiás Játékestre, mely szervezésében két ”újonc” is részt vett. Segítségüknek hála, nagyon jó 

hangulatban telt a délután/este és kémiás programhoz mérten elég sok érdeklődő jelent meg. A sikerre 

való tekintettel, most áprilisban is tervezünk egy ilyen alkalmat, ahol a hozott különféle 

társasjátékokkal közösen mulatjuk az időt. Ezúton is szeretném megköszönni két segítőm munkáját 

és számítok rájuk az elkövetkezendő időkben is programszervezés terén. 

 

Üzemlátogatás: Korábbi ígéreteimnek eleget téve az Üzemlátogatások sora sem szakadt meg. Az 

április 1-ei alkalom során Magyarország vezető gyógyszervállalatához, a Sanofihoz látogattunk el. A 

közel 3 órás körbevezetés során hasznos információk birtokába jutottunk mind szakmai szempontból, 

mind általános tudnivalók terén. Az ellátogató 20 fős csoport tagjai kifejezetten élvezték a ”szakmai 

túrát” így további üzemekkel veszem fel a kapcsolatot, mely elhelyezkedési szempontból is igen 

kedvező. 

  

Mentorrendszer: A március 29-ei Mentorkiránduláson Járó Kristóffal, a kémia szak 

mentorfelelősével együtt vezettük a kémiás mentorjelölteket a túrán. A kirándulás jó hatással volt a 

csapategységre és rendkívül jó teret teremtett az ismerkedésre. Április 2-án lezajlott a mentorszóbeli 

is, ahol megjelent Hoksza Zsolt is, akinek külön köszönöm a részvételt és a véleményét. A döntés 

nem volt egyszerű, hiszen tizenkét alkalmas mentorjelöltből kellett kiválasztani az a hatot, akik a 

következő félévben segítik a gólyákat. 

 

Tavaszköszöntő Vegyészbuli: Április 7-én megtartottuk a nagy hagyománnyal rendelkező 

”kémiás felezőt”. Az eseményre a Hétkerben került sor melyre szép számmal érkeztek mind 

felezősök, mind más évfolyamokból. Az este nagyon jó hangulatban telt.  



 

 

Kémia Szakterületi Koordinátor 

ELTE TTK HÖK 

2016. 02. 09. – 2016. 04. 12. 
 

 

3 

 

Fórum az MSc tantervről: A fórum megtartásáról még korábban egyeztettem Koncz Benedekkel.  

A Kémia Intézet 2016 ősztől új tantervet vezet be a vegyész MSc-re jelentkezettek számára, melyben 

gyökeres változások szerepelnek az eddigihez képest. A résztvevő MSc-sektől egy konstruktív vitára 

számítunk, amelynek eredményét a hallgatói delegáltak képviselni tudják az intézetvezetés felé. A 

végzős BSc-s hallgatókat is szeretettel látjuk az eseményen, hogy meghallgathassák a végzettek 

tapasztalatait, és kérdezhessenek. 

 

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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