„Tegyük jobbá a fizika szakterületet!”

Fizika szakterÜleti
koordinÁtor
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ProlÓgus:
A március 6-i küldöttgyűlésen választottak meg fizika szakterületi koordinátornak, az
ezt követő időszakról fog szólni jelen beszámoló.
Mentorrendszer:
Miután mentorfelelőse és szacskója is lett a szakterületnek, elkezdődhetett a
mentorjelentkezők felkészítése a tesztre. Ennek keretében Viktorral többször is
tartottunk olyan informális alkalmakat, amikor a Mentorkisokosban leírtakat
megbeszéltük, illetve lehetőségük volt kérdezni a jelölteknek. A felkészülés során egy
próba mentortesztet is megírhattak, felmérve ezzel jelenlegi tudásukat.
A március 25-i mentorkiránduláson állomásként vettem részt. Sajnos igen nehéz
Tortúra utáni, két nappal (a két évfolyamot is érintő) valószínűségszámítás zh előtti
vasárnapra állomástartókat toborozni. A csapat vezetését a mentorfelelősünk
megoldotta.
Az írásbeli részt 8 jelölt teljesítette, közülük választottuk ki Ádámmal és Patríciával
együtt az április 18-i szóbelin a 6 mentort.
Szeretném megköszönni Viktornak a sok-sok munkát, amivel hozzájárul a fizikás
mentorrendszer zökkenőmentes működéséhez.
KÉpviselŐvÁlasztÁs:
Fizikáról 10 képviselőjelöltünk indult, és a szakterület 53,55%-a szavazott a
választáson. Négy képviselőnk lett, de összesen heten elértük a póttagsághoz szükséges
15%-ot.
Köszönöm a jelölteknek a kampányt és a szakterületnek a kiemelkedő aktivitást a
szavazás során.
Programok:
Március 21-re Fizikus társast szerveztünk, amely ezúttal is a megszokott
népszerűségnek örvendett.
Március 27-én került megrendezésre a Bio-Fiz felező a Vírus klubban. Ezúton is
szeretném megköszönni a közös munkát.
Április 19-én a Köztünk élő tudósok előadássorozat keretében Dr. Jurányi Zsófia
fizikus mesélt antarktiszi kutatásáról, az előadás felkonferálása volt a feladatom.
Ugyanezen délután ismét Fizikus társast tartottunk, mely különlegességét az adta,
hogy oktatóinkat is meghívtuk az eseményre. Köszönöm Dinának és Zolinak a rengeteg
segítséget.
Április 21-én rendezte meg a Mafihe A fizika mindenkié 4.0 lágymányosi programját,
melynek szervezésébe én is bekapcsolódtam.
MegbeszÉlÉsek:
A március 28-i intézeti tanácson vendégként vettem részt. A Mafihe EHB elnökségi
üléseit is látogattam.
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Április 16-án tartottam szakterületi csoportülést, ahol főként a következő időszak
programjairól beszéltünk.
EPIlÓgus:
Mindenki kezdő, aki elkezd valamit. Szacskóságom kezdete óta számtalanszor jutott
eszembe ez az igen triviális állítás. A néhai nehézségek ellenére azonban továbbra is
látom a szakterületben a folyamatos fejlődés lehetőségét.
A küldöttgyűlésen sajnos nem tudok részt venni, ezért ha kérdésetek van, akkor
keressetek e-mailben, facebookon vagy telefonon.
Budapest, 2018. 04. 24.
Körtefái Dóra
fizikaszk@ttkhok.elte.hu
30/235-18-21
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