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IT
November 22-én volt ülésünk, ahol a HKR módosítások illetve a TTK-t érintő pénzmozgások voltak
a jelentősebb témák.
SzaCs
November 23-án tartottunk Szacs ülést ahol a félévre maradt programokat tárgyaltuk, illetve
beszámoltam a gólyatábort érintő fejleményekről és az Intézeti Tanács üléséről.
KIKO-díj (Kémiai Intézet Kiváló Oktatója-díj)
A TTK HÖK oldalán elkészítettem a megfelelő űrlapot, ahol a hallgatók felterjeszthetik az általuk
érdemesnek talált oktatókat erre a díjra. A felterjesztés december 15-én zárul.
Egyéb
Megérkeztek a szakos pólók, a hallgatók elkezdték átvenni őket az alapítványban. Külön öröm, hogy
összesen 63 pólót rendeltek, így több év (!) után mondhatni ez a projekt is beindulni látszik.
Zárógondolatok
2015. szeptember 15-én pályáztam meg először ezt a tisztséget. Akkor már egy éve kollégiumi biztos
voltam, így nem volt ismeretlen számomra a HÖK működése. Akkor egy jó alapokkal rendelkező
szakterületet vettem át, amely szinte a 0-ról lett egy stabil szintre felhozva, köszönhetően elődömnek,
Balogh Dánielnek. Azonban bőven akadt tennivaló a szakos programok bebetonozásától kiindulva
egy aktív hallgatói mag létrehozásáig, akik segítik a munkámat és részt vesznek a közélet
alakításában. Ezt a mentorok szerepkörének növelésével sikerült is elérni és elsőévesek is szép
számmal csatlakoztak, illetve az új programok megállták a helyüket a régi, „hagyományos”
programok mellett. Az elmúlt 2 év közös munkája, hogy a 2017. november 28-ai Küldöttgyűlésen,
nyugodt szívvel adomhatom át a tisztséggel járó felelősséget az utódomnak. Az egyetemi ittlétem
alatt (ami már csak közel fél év), továbbra is igyekszem részt venni a szakterületi programok
szervezésében és képviselőként a választásokig képviselem a kémia szakot a Küldöttgyűlésben.
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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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