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Beszámoló 

Kémia Szakterületi Koordinátor 

ELTE TTK HÖK 

2016. 05. 26. – 2016. 09. 13. 

  

Időrendi bontás 

 2016. 05. 26. – Küldöttgyűlés 

 2016. 07. 06. – Kémia IT 

 2016. 07. 22-24. – Mentortábor 

 2016. 08. 28-31. – Kémia GT 

 2016. 09. 01. – BSc-s beiratkozás és kritérium dolgozat 

 2016. 09. 06. – MSc-s beiratkozás 

 2016. 09. 08. – Kémiás Gólyatalálkozó 

 2016. 09. 09. – Kémia SzaB 

 

Szöveges beszámoló 

 

A beiratkozásig egy kevésbé eseménydús  időszak telt el, egy nagy projektet kivéve, ami nem 

más, mint a Kémia GT megszervezése és koordinálása. A szükséges előkészületeket (levelezőlisták 

létrehozása, facebook csoportok létrehozása) időben elvégeztem, így felkészülten álltam a kezdés 

előtt. A gólyatáborban tartottam egy előadást, melyben a kémia szakterületet mutattam be hallgatói 

szemszögből. Szó esett az esedékes beiratkozásról, kritérium dolgozatról, „gólyaprogramokról” és 

hasznos tanulmányi és szociális tudnivalóról, utóbbira Balogh Dánielt kértem fel, hogy adjon egy 

szakszerű tájékoztatást az ösztöndíjakról.  

Mentortábor: Járó Kristóffal egyetemben részt vettem a mentortáborban, ahol nagy hangsúlyt 

fektettünk arra, hogy a kémiás mentorok megtanuljanak csapatként dolgozni és gondolkozni. A 

rengeteg beszélgetés és munka meghozta a kívánt hatást, hiszen nemcsak remekül szerepeltek  hanem 

egy kiváló csapat kovácsolódott össze. Végérvényesen a gólyatáborban bizonyosodott be, hogy a 

mentorválasztáson jól döntöttünk. 
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IT: A legutolsó intézeti tanácson egy adjunktusi kinevezés illetve az ELTE doktori szabályzat 

módosításának véleményezése volt napirenden. A következő Tanács időpontja szeptember 14-e.  

Beiratkozás: Mind a BSc-s mind az MSc-s beiratkozás rendben lement, a mentorok itt is remekül 

helyt álltak illetve a BSc-s beiratkozás alkalmával röviden bemutattam az elsőéveseknek a szakos 

rendezvényeket illetve a szakterületi csoport munkáját. 

Gólyatalálkozó: Idén is megrendeztük a kémiás gólyatalálkozót, amelyre szép számmal érkeztek 

az elsőévesek. Szerencsére sok olyan elsőéves is érkezett, akik nem vettek részt a gólyatáborban így 

nekik is volt alkalmuk beilleszkedni. Az eseményre a Lágymányosi Campuson került sor, a két épület 

között.  

SzaB: Itt két fontos napirendi pont volt; a KéKó vezetésével Török Mátyást bízta meg a bizottság, 

illetve a féléves ütemtervet határoztuk meg. 

Szakterület: A jövő hét folyamán tervezek SzaCs gyűlést tartani. Ennek során konkretizáljuk az 

egyes programok (Játékestek, Filmdélutánok) időpontját. Ezenfelül egyfajta „bevonóként” is szolgál, 

szeretettel várom a lelkes elsőéveseket akik szeretnének segíteni. Egész napos bevonót később 

szándékozom tartani amint, lecseng a „félévkezdési pánik” és tudnak ezzel foglalkozni az érdeklődők. 

 

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 
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