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Időrendi bontás 

 2016.05.26. Alakuló Küldöttgyűlés 

 2016.07.23.-2016.07.24. Mentortábor  

 2016.07.24. Szakos előadás 

 2016.07.26. Pont Ott Parti 

 2016.08.01.-2016.08.04. Gólyalevelek borítékolása és pecsételése  

 2016.08.02. Szakterületi Csoport gyűlés 

 2016.08.05. 1. Gólya-mentor találkozó 

 2016.08.15. 3. Gólya-mentor találkozó 

 2016.09.01. BSc beiratkozás  

 2016.09.01. Kritériumdolgozat felügyelés  

 2016.09.06. MSc beiratkozás 

 2016.09.07. Szakterületi Bizottsági ülés 

 

Tevékenységek 

Az Alakuló Küldöttgyűlés utáni első feladat az volt, hogy találjunk delegáltakat az MSc-s 

felvételi bizottságba. Sajnos nem volt elegendő hallgató, aki vállalta volna, ráadásul egy páran 

vissza is mondták. Remélem, hogy jövőre többen fognak majd jelentkezni delegáltnak.  

Részt vettem a mentortábor utolsó két napján, illetve az utolsó napon megtartottam nekik a 

szakos előadást. A szakos előadás során például megbeszéltük, hogyan fog kinézni a 

gólyacsoport, hogy mire figyeljenek oda, és hogy mikor legyenek a gólyatalálkozók. Ezeket a 

találkozókat a mentorok meg is szervezték, és összesen négy darab volt. Ezek közül csak kettőn 

sikerült részt vennem, amelyek szerintem nagyon jól sikerültek. A Gólyatáborba nem tudtam 

lemenni, ezért a szakos napot a mentorok tartották meg, és Nagy Lőrinc mesélt nekik a 

szakterületi közéletről.  A mentorok megtartották a közös tárgyfelvétel, és három napon 

jöhetek az elsőévesek tárgyat felvenni.  

A nyár folyamán segítettem a Pont Ott Party-n, és az előtte lévő napokban létrehoztam a BSc-

s és MSc-s gólyacsoportot, és elkezdtem őket hirdetni. Segítettem a gólyalevelek 

borítékolásban és pecsételésében is.  A tavalyi gólyalevelet és Gólyanyúz cikket átírtam, illetve 

frissítettem a gólyakisokost is. Beállítottam a levelezőlistákat, és felvettem rá az elsőéves 

hallgatókat.  



Augusztusban tartottunk egy Szakterületi Csoport gyűlést, ahol megbeszéltük, hogy a 

megjelentek közül ki mivel szeretne foglalkozni a szakterületen belül. Arról is szó volt, hogy 

milyen programokat szeretnénk szervezni. Elkezdtünk ötletezni a bevonóról, illetve szóba 

került az igényfelmérés. Szeptemberben volt egy Szakterületi Bizottsági ülés, amelyen 

megbeszéltük a félév menetét, és megválasztottuk az új RuBiSCoordinátort. Valamint arról 

döntöttünk, hogy a BReKi koordinátori tisztségre egy pályázati felhívás kerül majd kiírásra.     

A mentorokkal közösen segítettünk a BSc beiratkozáson. Aznap tartottam egy szakterület 

közéleti előadást, de mivel időhiányban voltunk, ezért nagyon rövidre fogtam. Természetesen 

ez a rész be lesz pótolva a bevonó napján. A beiratkozás után felügyeltünk a kémia és biológia 

kritériumdolgozat megíratása közben. A biológus MSc-s beiratkozáson is igyekeztem segíteni.  

A RuBiSCo-nál sok minden történt. Az új RuBiSCoordinátor Varga Roberta lett, aki már fel is 

vette a kapcsolatot az oktatókkal. Többen jelentkeztek korrepetitornak, így remélhetőleg több 

területből lehet hamarosan korrepetálás. A jelentkezők tudásának felmérése is elkezdődött.  

Elindult a korrepetálási igényfelmérés, amit már egy páran ki is töltötték. Az elmúlt időszakban 

két darab korrepetálás is volt a biológia kritériumtárgyból.  

Fetter Dávid új kinézetet adott a szakterületi honlapunknak, valamint a tartalma is frissült, és 

kiegészült. Ő konferált a diplomaosztón és a dékáni kézfogón is. 

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

eseményeket megosztottam. Az egyes delegáltakat pedig beszámoltattam.   

 

 

Szeretném mindenkinek megköszönni, akik az elmúlt időszakban segítettek nekünk!    

 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat!  

 

Szívesen válaszolok bármelyik kérdésre, tehát nyugodtan keress fel, akármilyen 

kommunikációs csatornán keresztül!  

  

 

Üllő, 2016.09.10. 
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