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Az elmúlt időszakban a Tudományos Csoport munkáját elsősorban az Irányzatok című 

előadássorozat megvalósítása, elindítása határozta meg. November óta három előadás került 

megrendezésre, terveinknek megfelelően az előadásokkal különböző szakterületeket 

szólítottunk meg. A matematika és biológia területéről illetve a fizika és kémia határterületéről 

is érkeztek előadók, mind az ELTE-ről, mind pedig a BME-ről.  

A megvalósítás során létrehoztunk az előadássorozatnak egy külön arculatot, melyért külön 

köszönetet szeretnénk mondani Vida Nikinek, aki az ötletek alapján ezt elkészítette. A 

rendezvényeket plakátokkal illetve facebook eseményekkel is hirdettük, ennek hatására az első 

két alkalommal körülbelül 15-15, a harmadik alkalommal pedig 35-40 hallgatótársunkat tudtuk 

az adott témával bevonzani az előadásokra. Mindezek alapján a következő félévben is folytatni 

fogjuk az előadássorozatot, és megpróbálunk minél több szakterületet megszólítani. 

A november elején létrehozott TTK-s Tudományos Programok című facebook oldal 

jelenleg is töretlenül működik, mostanra körülbelül 300 kedvelés/követés érkezett, az elmúlt 

időszakban minden hozzám eljutó tudományos rendezvény meghirdetésre került itt. Egyre több 

kérés érkezik e-mailben is különböző programok hirdetésére, ily módon, az oldalon 

meghirdetésre kerülhetett a Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék által rendszeresen 

szervezett programok mellett az OTDK/TDK szereplésre való felkészítés eseménye is.  

Az elmúlt hónapban sikerült felvennem a kapcsolatot a Növényrendszertani, Ökológiai és 

Elméleti Biológiai Tanszéken Oborny Beával, aki az Öko Tea előadássorozat főszervezője. 

Mivel ez a rendezvénysorozat eddig semmilyen formában nem került internetes meghirdetése, 

remélem, az ígérteknek megfelelően érkezik róla email-es értesítés, így a továbbiakban ezen az 

oldalon ez is meghirdetésre kerülhet.  

Az oldallal kapcsolatban még szeretnénk egy megfelelőbb, egységes profil kialakítását, 

melynek tervezése már megkezdődött, illetve a továbbiakban is bővíteni szeretném a felkerülő 

események, programok számát, nagyobb kapcsolati háló kialakítását, és természetesen a 

szorgalmi időszak elindulásával ismét a legtöbb szakterületi facebook csoportban reklámozni 

fogjuk az oldalt, hogy minél több hallgatótársunkhoz eljuthasson. 

Az őszi időszakban megreformált Év Tudományos Rendezvénye, illetve létrehozott 

Kiemelkedő, innovatív felsőoktatási rendezvények díja és Középiskolásoknak szóló hallgatói 

programok támogatása című pályázatok elbírálására az elmúlt hónapban sor került, melyek 

során többek között az Eötvös József Collegium nyári Természettudományos Tábora is 

támogatást nyerhetett. 

 

Köszönöm, hogy végigolvastad a beszámolómat, ezúton is szeretnék elnézést kérni, hogy 

a betegségem miatt a beszámolómat csak késve tudtam leadni. Bármilyen felmerülő kérdésre 

nagyon szívesen válaszolok. 
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