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Időrendi bontás 

 2017.01.21. Educatio Kiállítás 
 2017.01.27. Nyílt Nap  
 2017.02.07. Tisztségviselői ülés 
 2017.02.14. Küldöttgyűlés 
 2017.02.15. Intézeti Tanács 
 2017.02.21. Tanulmányi Csoport ülés 
 2017.02.23. Mentorfelelős választás 
 2017.02.23. Mentorbevonó 
 2017.03.01. Mentor Csoportos ülés  

Tevékenységek 

Az elmúlt időszakban az Educatio Kiállítás utolsó napján részt vettem, illetve toboroztam 

további segítőket is rá. A többi segítők Codogno Bori (szombat), Farkas Sophie (péntek), Kagan 

Ferenc (csütörtök, péntek) és Hausz Bálint (csütörtök) voltak. További nagy esemény a Kari 

Nyílt nap volt, amelyre egy standot és különböző tanszéklátogatásokat szerveztünk meg. A 

standon mikrobiológia kísérleteket mutatunk be, de az érdeklődők halembriókat és más 

genetikai modellállatokat is megvizsgálhattak, illetve különböző preparátumokat is 

megtekinthettek. Az előadások után indultak a tanszéklátogatások, amelyek idén szerencsére 

nem húzottak nagyon el. A nyílt napon részt vett segítőként Vissi Krisztián (neki külön köszönet 

jár, mivel nagyon sokat segített a szervezésben), Marx Anita, Kagan Ferenc, Farkas Sophie, 

Bauer Kiki, Codogno Bori, Maczelka Hédi, Marosi Vanda és Bohár Balázs. 

Az Intézeti Tanácson elfogadásra kerültek a BSc-s tantárgytematikák. Ezeket a tematikákat 

előtte továbbítottam a SzaCs tagoknak, és felsőéveseknek véleményezésre, illetve a 

véleményezéseket továbbítottam Márialigeti Tanár úrnak. Továbbá szó volt a Biotechnológia 

MSc-ről, amely egy 2018-ban induló BME-vel közösen tartott képzés lesz. Várhatóan 10 fő lesz 

a keretszám. Februárban Fetter Dávid lemondott az Intézeti Tanács delegáltságáról, így azóta 

keresek új delegáltat.    

Február végén új mentorfelelősnek Kurucz Bálint lett megválasztva, aki már szervezi a 

különböző programokat a jelöltek számára, akikből idén se lesz (remélhetőleg) hiány, hiszen 

20-an jelentkeztek. Mindketten részt vettünk a mentorbevonón, illetve rajtunk kívül még Nagy 

Lőrinc, Farkas Sophie, Codogno Bori és Maczelka Hédi is. Bálinttal részt vettünk a Mentor 

Csoportos ülésen is, valamint frissítettem a mentorkisokosban a szakterületre vonatkozó 

részt.   



Továbbra sincs BReKi koordinátorunk, viszont szeretnénk 1-2 programot (Fűvészkert, 

gyógyszergyári látogatás) szervezni a hallgatók számára. A RuBiSCo esetében továbbra is zajlik 

a korrepetálni vágyó hallgatók tudásainak felmérése.  

Egy utódjelöltem van, akit márciusban kezdek el felkészíteni, de már most segít a hírek 

megosztásában, illetve részt vett egy Intézeti Tanácson is.  

A vizsgaidőszakban rengeteg panasz érkezett a vizsgákkal kapcsolatosan. Néhány panasz 

valóban indokolt volt, viszont néhány nem. Igyekeztünk mindegyikre megoldást találni.  

Részt vettem a küldöttgyűlésen, a tisztségviselői és a tanulmányi csoportos ülésen is.  

A különböző levelekre, üzenetekre próbáltam minél előbb válaszolni. A különböző híreket, 

eseményeket igyekeztem megosztani. Az összes fogadóóráimat megtartottam, illetve kérésre 

más időpontokban is bejöttem megbeszélésre. 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, 2017.03.04.  
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