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Tevékenységek/általános teendők 

 

Megválasztásom után szükségét éreztem egy szakterületi bizottsági ülésnek, melyen 

megválasztásra került az új Földtudományi korrepetálás felelős, illetve megvitattuk a 

tavaszi félév menetét. A korrepetálások folyamatosan tartanak, a felelősökkel együtt 

kidolgozásra került egy új koncepció, ami alapján több korrepetitor foglalkozik a 

hallgatókkal (ez főleg Föltudományon hasznos a Fizika 1,2 tárgynál)  



Több Szakterületi Csoportülést is tartottunk, mivel az elmúlt időszakban több hallgató 

is megkeresett a Földrajz képzés tantervével kapcsolatos problémáival. Így néhány 

hallgató és oktató segítségével megrendezésre fog kerülni egy Hallgatói fórum, 

aminek szervezése most is folyamatban van. Ezen fórumon (mely egy kötetlen 

beszélgetés keretén belül fog megvalósulni) többek között javaslatokat teszünk, 

észrevételeinket ismertetjük, illetve szakunk munkaerőpiacának mibenlétéről is 

beszélni fogunk. 

 

Szakterületünkön idén is sokak érdeklődését felkeltette a mentorkodás mikéntje. A 

Mentorbevonó véleményem szerint jól sikeredett. Mentorfelelőseinkkel próbáltunk 

minél több olyan programot szervezni, amely által jobban megismerhettük 

jelöltjeinket, és persze ők is egymást, így a jobb időre tekintettel szerveztük egy 

csapatépítő kirándulást Hűvösvölgybe, mely remek hangulatban telt (csapatépítő 

játékokat játszottunk, játékos kvíz formájában kérdeztük vissza ismétlő jelleggel a 

mentorkisokost, majd beszélgettünk a mentori szerepkörről). A Mentorkirándulásra, 

pedig már egy jól összeszokott csapat indult a Kamaraerdőbe. 

A szóbeli kiválasztásnál nehéz dolgunk volt, hiszen több hallgatót is alkalmasnak 

találtunk volna a feladatra, de a lehető legjobb döntést meghozva kiválasztásra került 

a 8-8 fő mind két szakról. 

 

Idén is megrendezésre került a nagy hagyományokkal bíró Földes felezőnk a 

Földrajzos Klub közreműködésével, melyen több mint 200 ember megfordult (felezők, 

felsőbb évesek, öreg diákok, oktatók). A hagyományos tanár-diák vetélkedő nagy 

sikert aratott, melyet egy zenés, táncos mulattság követett. 

Véleményem szerint nagyon jó hangulatban telt, mindenki jól érezte magát. 

Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen több aktív szakterületi tag is kivette a 

részét a buli megszervezéséből. 

 

A Választásokra tekintettel meghirdettünk egy földes bevonót, melyen a régebbi, 

illetve e ciklus képviselői mesélhettek képviselői tevékenységükről, szerepkörükről az 

első éves hallgatóknak. Véleményem szerint sikeresnek könyvelhettük el, hiszen ez 

évben 16 képviselőjelölttel indultunk el a választáson. 



 

Az elmúlt időszakban a Földrajzos Klub által részt vehettem egy vezetői- és szervezeti 

továbbképzésen, melyen fejleszthettük képességeinket, így az elkövetkezendő 

időszakban a Klubbal együtt még többet adhatunk szakterületünknek (szakmai 

programok, terepgyakorlatok stb.), hiszen általában a szervezett események 

sikeressége nagyban függ a szervezettségtől és felkészültségtől. 

 

Összefoglalás 

Az elmúlt időszakban próbáltam minél több programot szervezni (pl: Űrkiállítás 

meglátogatása). Fogadóóráimat megtartottam, sokszor kerestek meg online és 

személyesen problémákkal, melyeket próbáltam minél előbb megoldani.  

 

Szeretném megköszönni megválasztásomkor a bizalmatokat és az elmúlt időszakbeli 

segítségeteket! 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

Ha bármi kérdésed, illetve észrevételed lenne, nyugodtan keress fel akár személyesen 

akár online felületen keresztül!  

Budapest, 2016.04.09. 

 

Sipos Fanni 

Földrajz- és Földtudományi Szakterületi 

Koordinátor 


