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Beszámoló 

Kémia Szakterületi Koordinátor 

ELTE TTK HÖK 

2016. 09. 13. – 2016. 11. 15. 

  

Időrendi bontás 

 2016. 09. 13. – Küldöttgyűlés 

 2016. 09. 14. – Kémia IT 

 2016. 09. 22 – Kémiás Játékest 

 2016. 09. 26. – Választmány 

 2016. 10. 12. – Kémia IT 

 2016. 10. 14. – Kémia SzaCs 

 2016. 10. 17. – Választmány 

 2016. 10. 20. – Kémia SzaCs 

 2016. 10. 27. – Kémiás Játékest 

 2016. 11. 09. – Kémia IT 

 2016. 11. 09. – Szakterületi GT megbeszélés 

 2016. 11. 10. - Terítéken 

 

Szöveges beszámoló 

 

IT: A legutóbbi Intézeti Tanácson véglegesítettük a kiírandó álláspályázatok szövegét (adjunktus, 

szakmódszertanos, tudományos munkatárs álláshelyekre), melyet azóta a dékán is jóváhagyott. 

Tárgyaltuk az Anyagtudomány MSc angol akkreditációs anyagát is, melyet egyhangúan támogatta a 

Tanács. 

Szakterület: Az elmúlt időszakban több dolgot is megvitattunk mind facebookon mind 

személyesen. Lefixáltuk a Terítéken sorozat kezdő előadását, illetve új programként egy Szakest 

nevezetű eseményt tervezünk, melyre PhD hallgatók hívnánk el, egy arra alkalmas vendéklátóipari 
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egységbe. Szinte mindegy alkalommal szó volt a Kémia Gólyatábor sorsáról, mely a legutolsó 

alkalommal csúcsosodott ki, ahol az érdeklődőkön kívül ott volt Schneider Tímea és Herpai Júlia is. 

Kémiás Játékestből kettőt szerveztünk meg eddig, még egy van tervben a vizsgaidőszak előtt. A 

program népszerűségét mi sem fejezi ki jobban, hogy az első alkalommal 50 ember jelent meg – 

gólyák és felsőbbévesek egyaránt.  

Terítéken: Az első előadó Turányi Tamás, Kémia Intézetigazgató volt. Az előadóban családias 

légkörben mesélt magáról, tanulmányairól és hivatásáról. A jelenlévők mind nagyszerűen érezték 

magukat, remélem a következő alkalomra többen is eljönnek, melyet még a hónapban szeretnék 

megrendezni. Szeretném megköszönni Vida Nikolettnek a facebook eseményhez készített grafikát, 

illetve Borbély Elizának, a közreműködést a program lebonyolításában – segítségükre a továbbiakban 

is számítok. 

Szakos póló: Végre megérkezett a várt szakos póló. Elkezdtük az új minta kidolgozását, illetve 

különböző színekben is rendelhető lesz még ebben a félévben.  

Kérdőív: Októberben elkészítettem a félév eleji kérdőívet, melyben a kitöltők az eddigi 

programokat tudták értékelni, illetve választ adhattak arra, hogy milyen programokon vennének részt 

a közeljövőben. A kérdőív online és papírosan is elérhető volt, így több mint 100 kitöltés érkezett – 

a kiértékelése folyamatban van.  

 

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 

Kémia Szakterületi Koordinátor 

ELTE TTK HÖK 

     kemiaszk@ttkhok.elte.hu 
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