(Záró)beszámoló az ELTE TTK HÖK küldöttgyűlése részére
2017. november 28. – 2018. február 13.
Szokás szerint külön pontokban a cuccos.

Programok, mert azok kellenek
Mintadiákhoz méltóan mindenki zh-t írt, vizsgázott, Star Warst nézett, tolta a karácsonyi
bejglit, vizsgázott, nyomott egy lájti szilvesztert, tovább vizsgázott, majd elment
lefeküdni február első hetében.
Aki esetleg nem így tett, az a következő eseményeken találhatta magát meg:
December 15-én tartott MSc Tájékoztató. Az eseményt az Intézettel közösen
szerveztem, elsősorban a most végző BSc-s évfolyamnak, de szép számmal jöttek az
alsóbb évfolyamokból is. Mind az öt mesterképzés (Anyagtudomány, Csillagász,
Fizikus, Geofizikus, Meteorológus) bemutatásra került a szakfelelősök által, mindenki
megfelelő információmennyiséggel lett ellátva.
A külön szakos programok listázása itt véget is ért, rendesek a fizikusok, tanult mindenki,
ahogy kell.
Ami még hátra van, de már nem fér bele a leadási határidőbe, az a
szacskópályázattárgyaló SZACS, amit február 12-én tartunk. A mentorfelelősi
pályázatokat az utódomra hagyom, hiszen neki kell majd maga mellé megfelelő
embert választania.

Kötelességek
A vizsgaidőszak (a vizsgák mellett) leginkább két dologról szólt, az Educatioról és a Nyílt
Napról:
A december és január eleje során kb. heti 2-3 alkalommal egyeztettem Frei Zsolttal,
más oktatókkal, laborvezetőkkel az egyes programokról.
Az Education mindhárom nap volt oktatói és hallgatói delegált is. A három napokon
részt vett az Intézet igazgatója és helyettesei. Hallgatói részről Farkas Lili, Lőrincz Peti és
Körtefái Dóri segítették a szak népszerűsítését, ezúton is jár a pacsi nekik!
A Nyílt Napra sikerült egy patent programot összerakni. A demonstrációs délelőttöt
követően Frei Zsolt tartott intézeti megnyitót, majd két szakmai előadás következett.
Az előadások alatt sikerült megtölteni az Eötvös termet, ami nagyjából 130-150 embert
jelentett. Az előadások után négy laborba tekinthettek be az érdeklődők, a csoportok
hamar megteltek, sajnos volt, aki lemaradt a jelentkezésről. Tanulság jövőre nézve:
hasonlóan felépített program és helyszíni promo esetén akár 5-6 laborra is szükség
lehet.
Az elmúlt időszakban is igyekeztem részt venni az Mafihe EHB elnökségi ülésein, ezt az
akadályt november 19-én sikerrel vettem, a január 11-én tartott elnökségiről elkéstem
vizsga miatt, így Somogyfoki Réka elnök kisasszonnyal külön dumcsiztuk meg a
dolgokat.
A legfontosabbat a végére hagytam, Ungi Balázs szacskópajtival alkottunk egy
értékelhetetlent Patti és Bálint közreműködésével, aminek eredményét itt láthatjátok:
https://www.youtube.com/watch?v=qS18DQgIvtI
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Az Intézeti Tanács ülésén Rádl Attila és jómagam vettünk részt, Szlezák Zsófi vizsgázott.
A gólyatáboros dolgokkal kapcsolatban főleg slacken ment az egyeztetés, egy ülésen
vettem részt még novemberben.

Egyéb
Az beszámolandó időszak alatt többen is megkerestek, mentorkoordinátor (Benkovits
Ádi és Halász Peti) és szacskóválasztással (Kelemen Vercsi) kapcsolatban. Igyekeztem
mindenkinek megfelelően segíteni és válaszolni a kérdéseikre.
A két utódjelölt felkészítése is zajlott rendesen, hamarosan érkeznek a pályázatok is
részükről. A megválasztás után is természetesen segíteni fogok mindenben, továbbra
is aktív szeretnék maradni a szakterületen. A nyertest szándékomban áll az
Intézetvezetőknek, illetve a Tanulmányi Hivatal munkatársának is bemutatni, hogy
személyes kontakt is meglegyen, mivel ezt nagyon fontosnak érzem a munka során.
RIP szacskózacskó underground, ja és ezt múltkor senki nem vette észre, én is csak most
mikor írtam ezt az újat:

Köszi-puszi-pacsi!
Budapest, 2017. 11.10.
Rácz Gergely
Fizika szakterületi koordinátor
ELTE TTK HÖK
fizikaszk@ttkhok.elte.hu

