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Időrendi bontás 

 2016.09.13. Küldöttgyűlés 

 2016.09.26. Választmány 
 2016.09.27. Szakterületi bevonó 
 2016.09.28. Tanulmányi csoport ülés 
 2016.10.04. Küldöttgyűlés 
 2016.10.12. Intézeti Tanács 
 2016.11.09. Intézeti Tanács 
 2016.11.10. Tudományos csoport ülés 

Tevékenységek 

Szeptemberben megszerveztük a szakterületi bevónót, amelyen a képviselők is részt vettek. A 

résztvevőknek meséltünk a SzaCs/SzaB-ról, a képviselői munkáról, az egyes delegáltságokról, 

a HÖK felépítéséről és működéséről, a BReKi-ről, RuBiSCo-ról és a mentorrendszerről. Majd 

utána különböző HÖK-hőz kapcsolódó feladatokat kaptak, amivel egyszerre megismerhették 

az egyetemet, hiszen állomások voltak szétszórva a Campuson, és természetesen süti is volt. 

Az elmúlt időszakban rengeteget foglalkoztunk a tanterv módosítással, ami nem volt mindig 

egyszerű helyzet, főleg mert nagyon későn kaptuk meg az Intézeti Tanács anyagokat. A 

gólyacsoportokban igyekeztük felmérni a hallgatók véleményét a képzésről. November 17-én 

lesz ezzel kapcsolatosan egy hallgatói fórum is, amelynek Fetter Dávid a főszervezője. Az 

októberi Intézeti Tanácson a tudáskörök kerültek napirendre, míg a novemberi ülésen a 

szerkezeti kérdésekről kellett döntést hozni. A 3-féle modell (egységes BSc, szélessávú BSc, 

súlypontos BSc) közül a súlypontos BSc lett elfogadva egyhangúan. Így ezt szeretném röviden 

bemutatni, akit érdekel a többi modell vagy az, hogy miért a 3. modellre esett a választás, az 

forduljon hozzám nyugodtan, és akkor elmesélem. A súlypontos BSc esetén 100 kreditnyi 

kötelező tárgyat, 36 kreditnyi kötválat, 10 kreditnyi szabadon választható tárgyat,24 kreditnyi 

természettudományos alapozó tárgyat kellene elvégezni, és egy 10 kreditétes szakdolgozat 

írni. (A krediteket nem érdemes a mostani tantervhez viszonyítani, mert más a kreditszámítás, 

és azt is vegyük figyelemben). Ebben a modellben eredetileg szigorúan két irányra válnának 

szét a kötvál kreditek (egy infrásra és egy szuprásra), amely így lehetővé tenné a specializációt. 

Ebben a modellben van lehetőség arra is, hogy keverten a két területről is lehessen 

összeválogatni a tárgyakat. Mi azt javasoltuk, hogy ne csak ez a két irány legyen, hanem az 

MSc-s szakirányoknak megfelelően. A modell előnye, hogy van lehetőség specializációra, de 

aki nem szeretné az keverten felveheti a tárgyakat. A másik előnye, hogy az oktatók terhelése 



se nő meg túlságosan. Első ránézésre talán kevésnek tűnhet a 36 kreditnyi kötelezően 

választható, a mostani 42 kredithez, de azt vegyük figyelembe, hogy jelenleg is előfordulhat, 

hogy valaki nem tud elegendő infrás tárgyakat felvenni, és emiatt szuprásat kell felvenni, és 

fordítva. A 36 kredit pedig tisztán szuprás és infrás lenne, főleg mert a tárgyakat túl is fogják 

kínálni.  

A RuBiSCo bővült négy új korrepetitorokkal, és egy genetika, matematika, illetve egy fizika 

korrepetálással is. Tervben van véve egy RuBiSCo működési szabályzat kialakítása, amelyet 

Varga Roberta készíti el. Ennek elfogadásáról majd a Szakterületi Bizottság fog dönteni. A 

korrepetálásokra a RuBiSCo Facebook oldalán is lehet jelentkezni, illetve minden 

korrepetálásról eseményt is hozz létre Roberta, amelyeket az évfolyamcsoportokban is 

rendszeresen hirdet.  

Sajnos nem érkezett BReKi koordinátorra pályázat, így addig, ameddig nincs pályázat bárki, 

akinek kedve van, szervezhet programot. Ketten, Fetter Dáviddal elkezdtünk szervezni egy 

Természettudományi Múzeumi látogatást, amely során két ideiglenes kiállítást tekintenénk 

meg. 43 fő jelentkezett rá, így két csoportban fogunk menni (november 23-án és november 

26-án). Jelenleg még várjuk a hallgatók visszajelzését arról, hogy megfelelőek-e nekik az adott 

időpontok.    

Október 14-i mandulaműtétem miatt kénytelen voltam egy két hetes pihenőt tartani. Ebben 

az időszakban igyekeztem elérhető maradni, és Fetter Dávid is besegített nekem. Emiatt 

sajnos nem tudtam az összes fogadóórámat megtartani, illetve egy választmányi ülést is ki 

kellett hagynom. 

Az ELTEfeszten Blaskó Gergely, az Überfúzió szervezésben a szakterületről Bauer Krisztina, míg 

a gólyaavató szervezésben Hausz Bálint vett részt.  

Részt vettem a tanulmányi és egy tudományos csoport ülésén is.  

A különböző levelekre, üzenetekre próbáltam minél előbb válaszolni. A mai nap folyamán 

tervezek egy hírlevelet küldeni az egyes évfolyamoknak. 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, 2016.11.11. 
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