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Elmúlt időszak: 

 

1.  Földes Játékest: 2016.09.19. 

Minden félévben legalább kétszer hirdetünk 

játékestet, a szeptemberi alkalom is nagy sikernek 

örvendett, hiszen több mint 20 hallgatónk vett 

részt. ( Az ilyen eseményeket a Földrajzos Klubbal 

együtt szoktuk szervezni.) 

 

2. Földes Bevonó: 2019.09.27. 

Megrendezésre került a szakterületi bevonónk is (zsíros kenyér és tea kíséretében), 

melyen meglepően sok elsős hallgatónk részt vett. Az esemény leforgása egy játékos 

feladatból (=kvízből), képviselők „élménybeszámolójából”, majd kötetlen 

beszélgetésből állt. Kiosztásra kerültek a Földrajzos Klub kérdőívei, melyek tagok 

toborzásához segített. Véleményem szerint sikeres volt, mivel sok elsős hallgató már 

most besegít felelősségteljes feladatok ellátásában (pl: Geográfus Találkozó). 

 

 

 

3. Geo-Bio gólyaavató: 2016.09.29. 

A hagyományokhoz híven idén is campusunkon tartottuk az eseményt, viszont 

közösen a Biológia, Környtan és Földrajz tanáris hallgatóinkkal, mely remek 

hangulatban telt. Az after party az R33-ban, a Hallgatói Alapítvány közreműködésével 

valósult meg. 

 



 

+ Hallgatói Kulturális és Szakmai pályázat: 

Októberben pályáztuk meg a fentebb említett pályázatot, mely nagy örömünkre 

elfogadásra került, így a tavaszi félévben megrendezésre kerülhet a Földes Szakhéttel 

egybekötött Országos Geográfus Találkozó (03.20.-03.23.). Már szeptember óta 

körvonalazódnak a programok és a hét menete. Szerencsére sok aktív hallgatónk 

csatlakozott a szervezői brigádhoz, melyhez természetesen a Földrajzos Klub is 

csatlakozott. Az esemény hirdetése legkésőbb február elején elkezdődik.  

 

 

Tervek az elkövetkezendő időszakra: 

Földes Retro buli 2016.11.17. 

 Retro zenékkel (szakterületünkhöz híven) és Pub Quizzel.  

 

Geometria barátság buli 2016.11.25. 

A Matematika Szakterülettel közösen szervezünk egy kisebb összejövetelt, melynek 

célja a másik szakterület megismerése, a két szakterület egymáshoz közelebb hozása. 

 

Mikuchill 2016.12. 

Ajándékozás, társasozás és teázás. 

 

+ Utódképzés:  

A tavaszi időszakban nagy valószínűséggel diplomát szerzek, így januárban szeretném 

átadni a stafétát. Az elmúlt két hétben hirdettem meg az utódképzést, melyeken nem 

csak az új Szakterületi koordinátort készítem fel, hanem minden olyan hallgatót, aki 

szívén viseli szakterületünk sorsát. (Az első alkalom múlthét kedden került 

megrendezésre.) 

 

+ Tantervi munkacsoport: 

Egyelőre csak körvonalazódik, ez egy pár alkalmas megbeszélés lenne, 

szakirányonként tárgyalnánk meg a felmerült problémákat, megoldások keresése, 

ötletelés. 



 

 

 

Összefoglalás 

Véleményem szerint szakterületünk jó irányba halad, megfelelő arányban kerülnek 

megrendezésre bulik és szakmai programok. Több SzaCs-ot is tartottunk, hiszen sok 

program szervezéséhez, problémák megoldásához szükségesek a személyes 

találkozások. Sokszor kerestek meg online és személyesen problémákkal, melyeket 

próbáltam minél előbb megoldani.  

 

Szeretném megköszönni 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, 2016.11.11. 
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Földrajz- és Földtudományi Szakterületi 

Koordinátor 


