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Beszámoló 

Kémia Szakterületi Koordinátor 

ELTE TTK HÖK 

2017. 01. 02. – 2017. 03. 04. 

 

 2017. 01. 18. - IT 

 2017. 01. 20. – Educatio kiállítás 

 2017. 01. 27. – Nyílt nap 

 2017. 02. 10. – KIKO díj átadás 

 2017. 02. 15. – IT 

 2017. 02. 17. – Kémia Szacs 

 2017. 02. 24. – Kémia Szacs & Gólyatábor megbeszélés 

 

 

IT: A legutóbbi 2 Intézeti Tanácson fő téma volt az Intézet oktatói gárdájának bővülése, a tanterv 

reformok, illetve az egyéb személyi kérdések. A januári IT-n a korábbi álláshelyekre történő 

jelentkezésekről szavaztunk. Végeredményben 5 fővel bővül a Kémia Intézet. Szó volt még a 

tantervekről, melynek elkészítését Dr. Láng Győző vállalta, mivel az előzetesen kitalált módosítások 

nem nyerték el a dékán tetszését. A februári alkalmon is volt erről szó; azóta az MSc tanterv elkészült, 

a BSc is folyamatban van. Szó volt a szombathelyi csatlakozással járó ügyekről. Egy hosszabb vita 

után nem javasolták az új tanszék létrehozását, helyette egy centrum létesítését javasolják a többi 

intézetnek is. Dr. Szalai István személyében pedig új oktatási igazgatóhelyettest köszönthettünk.  

 

SzaCs: A 17-ei alkalmon való szerény részvétel felpörgette a megjelent embereket, és elkezdtünk 

kidolgozni egy ütemtervet, arra, hogyan is tudnánk még több embert beszervezni. Elsősnek egy 

bevonó jellegű gyűlést terveztünk, pontosan 1 hétre rá a megbeszélésünknek. Szórólapot készítettünk, 

illetve a kommunikációs csatornákon hirdettük az eseményt, melyre kb. 20 ember jött el. A Szacson 

a szakterületi programokon túl, a gólyatábor főbb elemit is megvitattuk, így érdemben tudtam 

képviselni a kémiások érdekeit a mostanában maratoni szintű GT megbeszéléseken. Több 
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közösségépítő program kidolgozása is folyamatban van, illetve a Tavaszköszöntő Vegyészbuli 

alapjában megváltozott – ebben szeretném külön köszönetemet kifejezni Járó Kristófnak, aki 

elvállalta ennek koordinálását.  

 

Kémiai Intézet Kiváló Oktatója díj (továbbiakban KIKO díj):  

A szavazást 2 kisebb szabotázs is érte; a tanárszakos hallgatók hozzárendelése nem ment 

gördülékenyen, ebben szerencsére Balogh Dániel sietett segítségemre, amit ezúton is szeretnék 

megköszönni, a másik pedig maga a Neptun leállás, amivel értékes napok vesztek el. Mindezek 

ellenére (kevesebb mint egy hét alatt!) összesen 696 hallgató adta le szavazatát (ez kereken 50%), így 

túlszárnyalta a tavalyi szavazati arányt (33%). A díj ünnepélyes átadására február 10-én került sor. 

Az Úr 2016. évében a díj nyertese: Dr. Nemes Anikó. 

 

Egyéb:  

A Mentorrendszer indulásával a többi szk-hoz hasonlóan én is megírtam a mentorkisokos rám eső 

részét, illetve a feladataimat igyekszem minél jobban ellátni. A szakos vélemények, illetve a 

mentorkoordinátorral való megbeszélés eredményeképpen az idei évben ismét Járó Kristóf – 

mentorfelelős – segítségével vágok bele ebbe az időszakba.  

Ezen felül, a kémia szakterület képviseletében részt veszek a gólyatábort mérnöki pontossággal 

megtervező csapatban. 

 

Általános teendőimet elláttam, a beérkező levelekre válaszoltam.  

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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