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Biológia Szakterületi koordinátor – Beszámoló 

2015.05.16.-2016.05.13. 

 

Időrendi bontás 

 2015.05.16. Alakuló Küldöttgyűlés 

 2015.05.29. Szakterületi Bizottsági ülés 

 2015.05.29. Tisztségviselői ülés 

 2015.06.05. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

 2015.06.10. Intézeti Tanács 

 2015.06.17. Kari Tanács 

 2015.06.30. Küldöttgyűlés  

 2015.07.02. Tanulmányi Csoport  

 2015.07.03. Mentorbeszélgetés  

 2015.07.08. Intézeti Tanács   

 2015.07.15. Kari Tanács  

 2015.07.24-2015.07.26. Mentortábor   

 2015.08.03. Borítékolás  

 2015.08.04. Gólyatábori megbeszélés  

 2015.08.07. Szakterületi Bizottsági ülés   

 2015.08.07. Gólyatalálkozó   

 2015.08.23. Gólyatalálkozó  

 2015.08.24.-2015.08.26. Gólyatábor  

 2015.08.31. MSc beiratkozás   

 2015.09.01. Kritériumdolgozat felügyelés   

 2015.09.03. BSc beiratkozás  

 2015.09.08. Szakterületi Bizottsági ülés   

 2015.09.11. Küldöttgyűlés 

 2015.09.21. Választmány 

 2015.09.29. Szakterületi Csoport gyűlés  

 2015.10.02. ELTEfeszt 

 2015.10.05. Választmány 

 2015.10.08. Gólyaavató 

 2015.10.13. Küldöttgyűlés 

 2015.10.19. Választmány 

 2015.11.03. Csapatépítés 

 2015.11.09. Tisztségviselői ülés 

 2015.11.19. Coo(rep) ülés 

 2015.11.20. Tanulmányi Csoport ülés 

 2015.11.23. Szakterületi Csoport ülés 

 2015.11.24. Küldöttgyűlés 



 2015.12.01. Küldöttgyűlés 

 2015.12.03. Vizsgaidőszak felkészítő EA 

 2016.01.21. Educatio kiállítás 

 2016.01.22. Educatio kiállítás 

 2016.01.29. Nyílt nap 

 2016.02.01. Tisztségviselői ülés 

 2016.02.09. Küldöttgyűlés 

 2016.02.11. Szakterületi Bizottsági ülés 

 2016.02.15. Választmány 

 2016.02.16. Biosz mentoros tájékoztató 

 2016.02.17. Mentorrendszer bevonó  

 2016.02.29. Mentoros ismerkedés  

 2016.03.07. Tisztségviselői ülés 

 2016.03.08. Küldöttgyűlés 

 2016.03.10. Mentoros ismerkedés 

 2016.03.17. BTDK-s megbeszélés 

 2016.03.21. Választmány 

 2016.04.04. Tisztségviselői ülés 

 2016.04.06. Szakterületi Bizottsági ülés 

 2016.04.08. Mentor szóbeli   

 2016.04.12. Küldöttgyűlés 

 2016.04.18. Választmány 

 2016.04.23. – 2016.04.24 Mentorhétvége  

 2016.04.25. Tisztségviselői ülés 

 2016.04.27. Bio-Fizika felező 

 2016.05.02. Tisztségviselői ülés  

 

 

Legutóbbi tevékenységek 
 

A legutóbbi küldöttgyűlés óta elkezdtem keresni hallgatói delegáltakat az MSc-s felvételi 

bizottságba, eddig egy hallgató jelentkezett, de hamarosan még egy levelet fogok írni ez 

ügyben az MSc évfolyamlistákra.  

 

Részt vettem a Mentorhétvégén is, amelyen az összes biológia szakos mentor is jelen volt. 

Szerintem jól sikerült, és mindenki jól érezte magát. Sajnos a rossz idő miatt a szakos 

ismerkedéses program elmaradt, de Dolgos Ritával mindenféleképpen be szeretnénk azt 

pótolni.  

 

A Bio-Fizika felező egy, a fizikai szakterülettel közös rendezvény volt. A biológia szakterület 

részéről Valánszki Luca és Sarkadi Fanni voltak a főszervezők. A szervezés nem ment olyan 



egyszerűen, és sok probléma is felmerült vele (nem a legjobb időpontot választottuk). Sajnos 

kevesen jeleztek vissza az eseménynél, de végül a vártakhoz képest többen jöttek el.   

 

Fetter Dávid a jelenlegi RuBiSCoordinátor már elkezdte keresni az utódját az egyes 

évfolyamcsoportokban. Az elmúlt időszakban a korrepetitori gárda is bővült.  

 

A választások során a következő ciklusra képviselőnek megválasztották: Bauer Krisztina Rita, 

Hausz Bálint Lóránt, Nagy Anikó Zsuzsanna, Nagy Lőrinc, Szebik Huba, Szente András és Valánszki Luca.  

 

A közeljövőben lesz egy szakterületi bizottsági ülésünk is a záró küldöttgyűlés előtti napon. A 

különböző levelekre, üzenetekre próbáltam minél előbb válaszolni. A különböző híreket, 

eseményeket megosztottam. Az elmúlt időszakban részt vettem még a Tisztségviselői 

üléseken. A fogadóóráimat megtartottam, és delegáltságomnak egy Választmányi ülés 

kivételével eleget tettem.      

 

Az elmúlt egy év 

 

Az eltelt ciklusban nagyon sok minden történt, így csak a legfontosabbakat próbálom kiemelni.  

 

Ebben a ciklusban a legfontosabb feladat az volt, hogy minél több hallgatót vonjunk be a 

szakterületünkbe. Tavaly még utójelentkezést kellett meghirdetni a szakterületen, hogy 

legyen elegendő mentorunk. A mostani jelentkezésnél viszont még a keretszámunknál is 

többen jelentkeztek. A képviselőjelentkezők száma is megnőtt a mostani választásoknál, 

hiszen a tavalyi háromhoz képest most 7-en jelentkeztek, és mindenkit meg is választották. 

Aminek nagyon örülök, hogy nemcsak az elsőéveseket tudtuk megnyerni a szakterületi 

munkákra, hanem felsőbbéveseket is. Több évfolyamtársam is segített a nyílt napon nekem, 

valamint a RuBiSCo-ban is sok felsőbbéves van jelen korrepetitorként.  Úgy gondolom 

rengeteget javult a szakterület ilyen szempontból, de bízok abban, hogy jövőre még jobb lesz. 

 

A RuBiSCo Fetter Dávidnak köszönhetően nagyon jól beindult, és a hallgatók ki is használják 

az ingyen korrepetálások lehetőségét. Számunkra mindenféleképpen az a legfontosabb, hogy 

a korrepetitorok tudása megfelelő legyen, emiatt minden jelentkezővel egy felmérő tesztet 

írattunk. Több tárgyból is indult korrepetálás, ezek a következők: állatszervezettan, 

növényszervezettan, biokémia, biológia kritérium, sejtbiológia és informatika. Úgy gondolom, 

hogy a RuBiSCo megfelelően működik, és remélem, hogy Dávid utódja is ilyen sikeres munkát 

fog végezni. A szakterületre jellemző másik nagy programot a BReKi-t nem sikerült 

újraéleszteni, aminek oka főleg az időhiány volt. Viszont bízok abban, hogy sikerül beindítani 

az őszi félévben, hiszen látom, lenne rá igény.  

 

Az elsőévesek számára igyekeztünk minél változatosabb programokkal előállni, hogy minél 

előbb be tudjanak illeszkedni. Emiatt nyáron több gólyatalálkozót is szerveztünk a mentorok 



segítségével, ahol a legfontosabb tudnivalókat elmondtuk nekik az egyetemről, ismerkedtünk 

és saját tapasztalatainkat is elmeséltük. A beiratkozás során a szakterületről szóló előadásokat 

is hallhattak. Októberben megrendeztük a gólyaavatót is, amely sajnos 2014-ben elmaradt. A 

visszajelzések alapján az elsőéveseknek tetszett, viszont legközelebb nem az egyetem 

környékét kellene helyszínnek választani. A vizsgaidőszak egy elsőéveses számára teljesen új 

élmény, emiatt megrendeztük számukra a vizsgaidőszak felkészítőt, amely arról szólt, hogy 

elmondtuk a legfontosabb tudnivalókat róla. Ezen a programon Pálfia tanár úr is tartott nekik 

egy előadást, így arra kaptak lehetőséget, hogy oktatói szemszögből is megismerjék a 

vizsgaidőszakot. Ez volt ebben a ciklusban a legsikeresebb program, hiszen sikerült egy egész 

előadótermet is megtölteni.  Próbáltuk a gólyákat minél jobban támogatni illetve bevonni, ami 

úgy gondolom, hogy sikerült, hiszen a mostani mentorok és képviselők nagyrésze elsőéves. A 

gólyatáborban a mentorokkal együtt megtartottuk a szakos ismerkedést. 

 

A mentorrendszerhez kapcsolódó feladataimat is igyekeztem minél jobban elvégezni. A régi 

mentorgárda esetében részt vettem az utóképzésben, illetve a mentortáborba is elmentem, 

ahol megtartottam nekik a szakos előadást. Próbáltam őket minél több gólyaprogram 

szervezésbe bevonni, illetve segítettek a beiratkozáson és a kritérium felügyelésben is. 

Mentortoborzás céljából szerveztünk egy mentoros tájékozatót, nem sokan jöttek el rá, de a 

jelenlévők volt mentorok tapasztalatait is megismerhették. Dolgos Ritával a 

mentorfelelősünkkel, pedig részt vettünk a Mentorrendszer bevonón is, amelyen a szakos 

részt szerveztük meg. Végül 22 jelentkező volt, akiknek Rita több mentoros ismerkedős napot 

is szervezett, amiken én is jelen voltam. A mentorkiránduláson sajnos nem tudtam részt venni. 

Egy maratoni mentor szóbeli után végül kiválasztottuk a 12 mentort, akik mind jelen is voltak 

a mentorhétvégén.  

 

Dáviddal még nyáron teljesen megújítottuk a szakterületi honlapot. Egy új kinézettel 

találkozhattak az odalátogatók, illetve teljesen frissítettük, és kiegészítettük a rajta lévő 

információkat. Ebben a félévben bevezetünk egy szakterületi hírlevelet is, a visszajelzések 

alapján a hallgatók örülnek neki.        

 

Az egyes delegáltságok mindig be voltak töltve. Igyekeztem a megkeresésekre leghamarabb 

válaszolni, illetve hirdetni az egyes eseményeket és híreket. Elkezdtünk a BTDK-val egy 

szorosabb együttműködést kialakítani. Az ELTEfeszten, az Educatio kiállításon és a Nyílt napon 

is részt vettem. A nyílt napon megszerveztük a biológia standot, ahol kísérleteket mutattunk 

be az érdeklődőknek.   

 

Az előző beszámolóim 

 

2015.05.16. – 2015.06.30.  

2015.06.30. – 2015.09.11. 

2015.09.11. – 2015.10.10. 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-06/bioszk_beszamolo_06.30.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-06/bioszk_beszamolo_06.30.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-09/bioszk_beszamolo_09.15.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-10/bioszk_beszamolo_10.10.pdf


2015.10.10. – 2015.11.26. 

2015.12.01. – 2016.02.05. 

2016.02.09. – 2016.04.09.  

 

Zárógondolatok 

 

Úgy gondolom, egy izgalmakkal teli és néha nehéz pillanatokat is tartalmazó cikluson vagyunk 

túl. A pályázatomban vázolt terveket nagyrészt sikerült teljesíteni a Szakterületi Csoport 

segítségével (csak a BReKi-t nem sikerült még újraéleszteni). Jó irányba halad a szakterületünk, 

újra kezd fellendülni, aminek nagyon örülök. Sajnos aktivitás szempontjából továbbra is van 

még mit javítani, viszont a ciklus elejéhez képest sokat javult ez is. Meg szeretném köszönni 

mindenkinek, aki részt vett a munkában, különösen Fetter Dávidnak, Bohár Balázsnak és a 

mentoroknak!   

          

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat!  

 

Szívesen válaszolok bármelyik kérdésre, tehát nyugodtan keress fel, akármilyen 

kommunikációs csatornán keresztül!  

  

 

Budapest, 2016.05.09. 

 

 

 

 

 Nagy Anikó Zsuzsanna 

Biológia Szakterületi Koordinátor 

ELTE TTK HÖK 

bioszk@ttkhok.elte.hu 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-11/bioszk_beszamolo_11.26.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-02/bioszk_beszamolo_02.05.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-04/bioszk_beszamolo_04.09.pdf
mailto:bioszk@ttkhok.elte.hu

