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Időrendi bontás:
2017.12.05. TéTéKás GT munkacsoport megbeszélés
2017.12.07. Tisztségviselői ülés
2017.12.12. FFI IT ülés - elmaradt
2017.12.13. Földtudós szakirányválasztó
2017.12.14. Földrajzos szakirányválasztó
2017.12.14. TéTéKás GT munkacsoport megbeszélés
2017.12.18. TéTéKás GT munkacsoport megbeszélés
2017.12.19. Rendkívüli Küldöttgyűlés
2018.01.23. FFI IT ülés
2018.01.26. Nyílt nap
2018.02.02. Geo-Bio Vizsgatemető

FFI IT ülés:
Az Intézeti Tanács ülésén személyi kérdésekről volt szó. Továbbá nagyvonalakban
megtárgyaltuk a Savaria Földrajz Tanszéken induló Turizmus specializáció akkreditációját.

Programok:
Szakirányválasztók: Földtudomány alapszakon az új tantervben már az első félév végén
választanak a hallgatók specializációt maguknak. A jobb döntés elősegítése érdekében
rendezzük meg ezt az eseményt, de az eddigiekkel ellentétben oktatóinkat kértem fel, hogy
tartsanak egy kis előadást az általuk képviselt specializációról. Ők szívesen eleget is tettek a
felkérésnek. Habár földrajz alapszakon még mindig a második félév végén van a specializáció
választás, jó ötlet volt, hogy már most kaphattak egy előzetes képet a további lehetőségeikről.

Educatio: Személyesen nem vettem részt rajta, de mindkét szakról volt megfelelő hallgatói
jelenlét. Tudomásom szerint bármiféle gond nélkül zajlott le az esemény.
Nyílt nap: A legnehezebb része a szervezésnek a szakos standok hallgatókkal való feltöltése
volt. Egészen az utolsó pillanatig úgy nézett ki, hogy nem lesz senki az egyik specializációról,
de szerencsére mégis megoldottuk, így teljes létszámmal tudtuk tájékoztatni az érdeklődő
hallgatókat. A szakos programokkal nem volt semmi gond, mind a szervezésben, mind a
lebonyolításban segítséget kaptam az oktatóktól.
Geo-Bio Vizsgatemető: Volt. A szervezésben nem vettem részt.
SzaCs: A következő egy-két hétben lesz megtartva a következő ülésünk, aminek fő témája a
szakos mentorfelelősök megválasztása.

Az előző küldöttgyűlés óta eltelt idő nem kevés, de mivel mindenki a tanulmányaira
koncentrált, ezért nem volt túl sok programunk az utóbbi időszakban.
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat!
Ha bármi kérdésed, illetve észrevételed lenne, nyugodtan keress fel akár személyesen akár
online felületen keresztül!
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