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Záróbeszámoló 

Kémia Szakterületi Koordinátor 

ELTE TTK HÖK 

2016. 05. 28. – 2017. 05. 02. 

 

• 2017. 03. 14. – Tavaszköszöntő Vegyészbuli 

• 2017. 03. 16. – Kémiás Játékest 

• 2017. 03. 22. – Tanár-Diák kirándulás 

• 2017. 04. 20. – Tájékoztató az MSc-ről előadás 

• 2017. 04. 21. - Szacs 

 

A korábbi beszámolóimat az alábbi helyeken találjátok: 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-09/kemiaszkbeszamolo_2016_09_13.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-11/kemiaszkbeszamolo_2016_11_15.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2017-01/kemiaszkbeszamolo_2017_01_02.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2017-03/kemiaszkbeszamolo-2017_03_04.pdf 

 

IT: A napirendeken szerepelt a KIKÓ díj szabályzatának módosítása, az épületben lévő ablakcsere, 

a vegyszerraktár helyzete és a kiírandó álláshelyek léte/nem léte.  

 

SzaCs: A legutóbbi ülés főleg a LEN sátrunkról szólt, pontosabban, hogy milyen programokkal 

készülünk az esetleges érdeklődőknek. A jelenlévők létszáma megnyugtató (kb. 13 fő) volt. Ezen 

kívül körvonalazódott egy interszakterületi esemény – melyet „Ír focira” kereszteltünk. Ez, ha minden 

jól megy május második hetében kerül megrendezésre.  
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Mentorrendszer: 

Kollégámmal, Járó Kristóffal közösen egyengetjük a kémiás mentorok útját. Ezt legutóbb a 

meglepetés programon tettük, illetve egy szakos programmal is készülünk nekik május 5-ére.  

 

Egyéb:  

Az MSc tájékoztató előadást idén is megszerveztem, hiszen ebben a folyamatosan változó világban, 

mindig jó, ha az ember friss információkkal rendelkezik. Az ötleten felbuzdulva Szalai István tanár 

úr szorgalmazná ennek az előadásnak a megtartását, minden évben – akkor is, ha nincs jelentősebb 

tantervi változás. Az előadáson nem csak a tanterv, hanem a felvételi, illetve az elhelyezkedési 

lehetőségek is szóba kerültek és az érdeklődők (kb. 40 fő) kérdéseket tehettek fel bármilyen 

témakörben. 

 

Összefoglalva, egy mozgalmas évet tudok a hátam mögött, mint szakterületi koordinátor. Egy 

hullámhegyekkel és -völgyekkel teli évet. A kitűzött célokat nagyrészt sikerült elérni, így szerintem 

pozitívan zárult ez az év is.  

 

 

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 

mailto:kemiaszk@ttkhok.elte.hu

