Mi is történt az elmúlt évben…

BReKi (Biológus Rendszeres Kirándulások)
A pályázatomban benne volt, hogy újra szeretném éleszteni a BReKi‐t. Szerencsére egy
lelkes hallgató, Kerestély Koppány vállalta ennek koordinátori szerepét, akit egyik SzaCs‐unk
alkalmával választottunk meg. Elkészült a Facebook‐oldal, Koppány kapott jogosultságot a
biosz.elte.hu‐hoz is, Áron segítségével pedig még a breki@bio.elte.hu is átkerült hozzá. A rossz
időre való tekintettel a BReKi téli álmot aludt, de előző héten például a hallgatók betekintést
nyerhettek egy emberboncolásra. Már nagyon várom, hogy szerveződjenek a túrák ebben a
csodás időben.

RuBiSCo (Rutinos Biológia Szakterületi Korrepetálás)
Továbbra is Varga Roberta koordinálja a szakterületi korrepetálásokat, amit ezúton is
nagyon köszönök neki. Minden van, amit csak a hallgatók akarnak, és folyamatosan látom a
csoportba posztolt újabb és újabb korrepetálásokat.

SzaCs (Szakterületi Csoport)
Volt pár SzaCs‐unk, ahol megbeszéltük a szakterületi közélet dolgait, az Intézeti Tanács
ülés esetleges felvetéseit a hallgatók felé. Ehhez én szolgáltattam a teát/kakaót, a többiek
pedig finom sütiket sütöttek.
Tavasszal megtartottuk az Endocitózist, ahol sok szeretettel vártuk a „közéletszűz”
érdeklődőket.

IT (Intézeti Tanács)
Idáig mindegyik ülésen részt vettem. Szerintem Jezsó Bálinttal nagyon jól tudjuk
képviselni a hallgatói érdekeket, és az oktatók megbecsülnek minket a tanácsban. Sajnos vagy
nem sajnos, de Bálint végez idén. Ezúton is nagyon köszönöm neki az elmúlt egy évet!
Szerencsére már jelentkezett egy MSc‐s hallgató, aki vállalná a delegáltságot.

Küldöttgyűlés, Tisztségviselői ülés, Gólyatábor szervezői csoport,
Választmány
Szinte mindegyik ülésen részt vettem.

Gólyákok
Kint voltam PontOttParti‐n. Majd megírtam a gólyaköszöntő levelet. A mentorokkal
szerveztünk négy gólya‐mentor találkozót. Gólyatáborban lent voltam (csapatvezetőként) és
szakos napon szóltam pár szót a szakterületi közéletről (bár Márialigeti Tanár Úr sosem hagy
mást szóhoz jutni, annyit tud beszélni). Majd beiratkozáson segítettem. Ezután volt közös

tárgyfelvétel és tartottunk Campus túrát. Illetve a kritérium dolgozatokat a mentorokkal
felügyeltük.

Oktatók
Az őszi félévet elég húzósan kezdtük. Sajnos senkinek sem volt tapasztalata sem a
tankörökkel, sem az új fajta beiratkozással, sem az új tanterv szerinti órákkal kapcsolatban. A
tankörök vezetését oktatók vállalták, ezekről, a kezdeti botránytól eltekintve, jó
visszajelzéseket kaptam.
Az őszi vizsgaidőszakban egy tárgyon kívül mindegyik vizsga időben meg lett hirdetve
a Neptunban, ez nagy előrelépés az előző évekhez képest.
A tavaszi félévben azonban tárgymeghirdetési gondokba ütköztünk. Sajnos az
oktatók nem látják át a hallgatói helyzetet. Vagy elfelejtettek tárgyat meghirdetni, vagy más
kódon hirdették meg, vagy nem volt elég férőhely. Ezekben az esetekben nem minden
problémát sikerült orvosolni, például az emelt gyakorlatok nem kerültek meghirdetésre, de ez
esetben az oktatók jogos indokokat sorakoztattak fel. Azonban pár kötvál tárgy utolsó utáni
pillanatban még meghirdetésre került. A tárgykódokkal és a férőhelyekkel kapcsolatban
minden megoldódott.

Képviselők
A következő ciklusban 8 fővel képviselteti magát a szakterület. Talán jobban kellett
volna promotálni mind a jelentkezést, mind a szavazást. Bár nyolc képviselői helye van amúgy
is a szakterületnek, mégis úgy érzem, lehetett volna ezt jobban. Mindenesetre bizakodva
nézek az új ciklus képviselői gárdájára.

Mentorok
Lezajlott a rengeteg írásbeli kijavítása, így 24‐ből 18 jelöltünk maradt. A kirándulás
végre jobban összehozta a csapatot, nagyon sok az elsőéves, így volt bőven kivel ismerkedni.
Sajnos a játéknapon nem tudtam részt venni, de csak pozitív visszajelzéseket hallottam, a
bioszos mentorjelöltek előtte összeültek és elpróbálták a saját ötleteiket. A szóbelin 18
jelöltből kiválasztottunk 14 mentort, ami nagyon nem volt egyszerű. Azóta sajnos egy
mentortól elbúcsúztunk, így 13 mentorral vágunk neki az évnek.

Események
Biosátor: A LEN‐en végre sátorral képviseltük magunkat. A sátor kaszinós témáját
Kurucz Bálintnak köszönhettük. Idén is tali!
Vizsgatemető: Tavasszal megszerveztük az Össztétékás vizsgatemetőt a Bépületbe, ami
nagyon jól sikerült és remélem még több ilyen lesz. Ősszel ugyanez Geo‐Bio verzióban került
megrendezésre, de remélem tavasszal újra benne vagytok egy tétékásban.
Educatio: Képviseltük a szakterületet. Ezúton is köszönöm Cseh Barnabásnak, Szarvas
Renátának és Kagan Ferencnek!

Nyílt nap: Szereztünk mindent is! Volt sztereomikroszkóp, fénymikroszkóp, növényi és
állati metszetek, zebrahal és csirke embriók, szkenning elektromikroszkópos képek. A
tanszéklátogatások jól sikerültek, sajnos túljelentkezés volt, így nem mindenki jutott be.
Csússzunk együtt: Másodszorra került megrendezésre az esemény, mely remélem
hagyománnyá válhat. Ez egy közös korcsolyázás a Városligeti Műjégpályán, a vizsgaidőszak
utolsó napján, péntek délelőtt. Sajnos eső miatt egy hetet csúszott az esemény. Jövőre gyere
te is!
Bio‐Fiz felező: A mostani felezőre hat oktatót sikerült elcsábítanunk, aminek nagyon
örültem. Bár a helyszínválasztás nem volt túl szerencsés, mert túl kicsi volt, de a hangulat
nagyon jó volt. Mind a kvíz, mind a sörpong jól sikerültek, ezeket köszönöm Somodi Csengének
és Benkovits Ádámnak.

Jövő
Elkezdem keresni az utódom. Az alakulóval még újra jelentkezem, de úgy érzem, itt az
ideje, hogy valaki más vigye tovább a szakterület életét. Ha érdekel, keress bátran!

Köszönöm, hogy elolvastad!
Farkas Sophie Zoe
Biológia Szakterületi Koordinátor
Lőportárdűlő, 2018. 04. 23.

