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Mivel engem július 6-án választottak meg, ezért onnantól kezdve szeretném taglalni a munkásságomat.  

 

Július 6.: ELTE TTK HÖK rendkívüli Küldöttgyűlés 

 Itt választottak meg biológia szakterületi koordinátornak. 

 

Július 7.: ELTE TTK HÖK tisztségviselői csapatépítés 

 Igaz csak egy napja volt, hogy megválasztottak, szerencsére részt tudtam venni ezen a jó 

hangulatú csapatépítésen. 

 

Július 18.: Mesterszakon lévő hallgatókkal találkozó 

 2017-ben kezdett mesterszakos hallgatókkal beszéltünk az új tantervükről, a tapasztalataikról.  

Később ezt össze is foglalták, amit továbbítottam az Intézeti Tanácsnak. 

 

Emellett készíttünk több hallgatóval kérdőívet az új tantervben résztvevő évfolyamok számára (szóval 

akik 2017-ben kezdtek), mit gondolnak egyes tárgyakról, emellett mi a véleményük az újításokról. A 

kérdőívek kiértékelését plusz a nyers válaszokat is elküldtem az Intézeti Tanácsnak, hogy lássák, min 

kellene változtatni, emellett megtartani. 

 

Július 25.: Ponthatár hirdetése 

 Ekkor kezdődött el a gólyákkal való kapcsolatfelvevés. Itt is meg szeretném köszönni a 

mentorok segítségét, mindenki maximálisan kivette a részét a feladatokból. 

 

Július 30.: Farkas Sophieval találkozó 

 Mivel a vizsgaidőszakban történt a felkészítésem, ezért nem jutott mindenre idő, hogy 

átbeszéljük Sophieval (az előző biológia szakteürleti koordinátorral). Ekkor tudtuk pótolni a 

hiányosságaimat, emellett elátott hasznos tanácsokkal. 

 

Július 31.: Müller Viktorral találkozó 

 Müller Viktor a BTDK oktatói vezetőségének az elnöke. Találkozásom indítéka az volt, amit a 

pályázatomban is írtam, hogy a TDK minél szélesebb körben terjedjen, emellett fontosnak tartottam, 

hogy legyen esemény is ezzel kapcsolatban. Viktorral sikerült több dolgot is kitervelni: először is a 

gólyatáborban Ignácz Attila személyében volt a TDK-ról kiselőadás (mivel Müller Viktor sajnos nem 



tudott eljönni). Október elején pedig megrendezésre került a Diák-Mentor börze, ahol olyan 

témavezetők meséltek a kutatásaikról, akikhez lehet menni TDK-zni és/vagy szakdolgozatot írni. A 

hallgatók viszonylag nagy létszámban részt is vettek ezen az eseményen. 

 

Augusztus 1.: Cseh Barnabással találkozó 

 Mivel Barna (biológia szak mentorfelelőse), nem tudott jönni a mentortáborba, ezért előtte 

megbeszéltük, mikről beszéljek a többi mentorral, emellett pár tanáccsal ellátott. 

 

Augusztus 3.: ELTE TTK HÖK Tisztségvielői nap 

 A mentortábor előtt egy nappal tartottunk egy tisztségviselői napot, ahol egyrészt sikerült a 

többi tisztségviselőt is megismernem, másrészt több dolgot is átbeszéltünk, többek között a kari 

eseményeket is. 

 

Augusztus 4-6.: ELTE TTK HÖK Mentortábor 

 Nagyon sikeresnek tudtam elkönyvelni a mentortábort, mivel mindent meg tudtunk beszélni a 

mentorokkal. Mivel nekünk kell foglalkozni a környezettanos gólyákkal is, ezért kaptunk egy 

gyorstalpalót Kovács Bálinttól és Vigh Patríciától a környezettan szakról, amit itt is köszönök Nekik, 

nagyon hasznos volt számunkra! 

 

Augusztus 8. 13. 18.: Gólya-mentor találkozó 

 Szerintem jól sikerült, mert mindhárom találkozón nagy számban jelentek meg a gólyák, 

emellett környezettanos gólyák is jöttek. A mentorok itt is jól megállták a helyüket, főleg a másodikon, 

ahol sajnos külföldi tartozkodásom miatt nem tudtam részt venni. A harmadik találkozóra volt a 

legnagyobb érdeklődés, ahol ugyanis körbevezettük a gólyákat a campuson. Mint minden találkozón, 

bemutatkoztunk, lement egy-két ismerkedős játék, utána pedig meglátogattunk egy vendéglátói 

iparegységet, ahol jobban megismerhettük a gólyáinkat. 

 

Augusztus 21-27.: TéTéKás Gólyatábor 

 Mivel mentor is vagyok, ezért egy csapattal voltam végig. A szakos napon az oktatók után én is 

beszéltem egy kicsit a gólyákhoz, viszont próbáltam lényegre törő lenni, mivel a negyedik napon már 

kissé fáradtak voltak a gólyák, és nem akartam fárasztani őket. Aznap este a felsőéves biológia szakos 

hallgatókkal megrendeztük a gólyaavatónkat, ami nagyon jól sikerült, pár feladat után elmondattuk 

velük az esküt, a környezettanos gólyáknak pedig külön írtunk egy lovagi esküt. Visszajelzésekből azt 

tudom mondani, a gólyáknak kifejezetten tetszett ez a program. 

 

Augusztus 28.-szeptember 4.: Beiratkozás 

 Az első nap nem ment olyan gördülékenyen, mint ahogy szerettem volna, viszont nap végére 

sikerült koordinálnunk a hiábinkat, és a többi napon már zökkenőmentesen tudtuk lebonyolítani a 

beiratkozást. Sajnos betegségem miatt nem tudtam mindennap ott lenni a beiratkozáson, viszont a 

mentorok nélkülem is teljesen jól el tudták látni a feladatokat. 

 

Augusztus 31.: Pálfia Zsolttal találkozó 

 Több probléma is volt a tárgyak meghirdetéseivel, főként a kötelezően választható tárgyaknál. 

Emellett Hegedűs Júlia hallgató egy olyan kezdeményezést vetett fel, hogy a 2017-ben újrafelvételizett 

hallgatóknak is hirdetessen meg kötválokat. Ezek miatt egy személyes találkozót ejtettünk meg Pálfia 

Zsolttal, az intézet titkárával. 

 



Szeptember 6.: Campus Discovery 

 Ezen az eseményen több szakterülettel együtt voltunk jelen, ami bár nem volt a legtökéletesebb 

(több hasonló állomás volt, emellett túl hosszúra nyúlt el), de a nagy létszámú érdeklődés miatt 

szerintem sikeres volt. Utána a B épületben folytatódott a buli, ahol volt lehetőségük a gólyatáborban 

nem résztvevő gólyáknak is megismerniük az évfolyamtársaikat. 

 

Szeptember 10.: Mentorációt tartó oktatókkal megbeszélés 

 

Szeptember 12.: Oktatási Bizottság ülés 

 Szó volt a kötelezően választható tárgyak problémájáról, illetve az új tanterves MSc hallgatók 

záróvizsgatétel soráról. Itt volt alkalmam elmondani a hallgatók javaslatait, emellett kifejteni a 

hallgatók véleményét a problémákról. Téma volt az új tantervekről szóló kérdőívek kiértékelése is. 

 

Szeptember 14.: ELTE TTK HÖK Tisztségviselői ülés, Gólyaavató 

 Az ülés után a gólyaavatón is részt vettem. Véleményem szerint nem volt szerencsés, hogy csak 

egy hét telt el a Campus Discovery után, mivel a gólyák egyformának vélték a két eseményt, ezért 

kevesen jelentek meg ezen. 

 

Szeptember 17.: BioSzaCs ülés 

 Több dolog is volt, amit meg kellett beszélnünk. Az új MSc képzéssel kapcsolatban több panasz 

is érkezett, emellett téma volt az MSc jövője is. Átbeszéltük többek között a jelenlegi helyzetet és az 

őszi eseményeket is. 

 

Szeptember 19.: Intézeti Tanácsülés 

 Volt alkalmunk a másik hallgatói delegálttal felszólalni a mesterképzéssel kapcsolatban. Téma 

volt a nyílt levél is. 

 

Szeptember 24.: Hagyományt teremtő biomozi 

 BioSzaCs-on lett megbeszélve, hogy bevezetünk egy ilyen szakos eseményt. Farkas Sophie 

nagy közreműködésével meg is történt az első biomozi. Nagy érdeklődés volt rá, szóval megtartjuk ezt 

a hagyományt és minden második hétfőn megrendezzük. 

 

Szeptember 26.: TéTéKás Gólyatábor értékelő 

 Hasznosnak találtam, hogy mindenki elmondhatta a problémáját, tapasztalatát, hisz ebből lehet 

a legjobban tanulni. Én is elmondtam, mik voltak szerintem azok a dolgok, amikre a későbbiekben oda 

kellene figyelni. 

 

Szeptember 27.: Mentor megbeszélés 

 Kicsit összeültünk a mentorokkal, beszéltünk az észrevételekről, emellett az eseményekről is. 

 

Szeptember 28.: BReKi koordinátorával találkozó 

 A BReKi (Biológus Rendszeres Kirándulások) koordinátorával megbeszéltük, milyen 

események kellenének az őszi félév során, és már szervezés alatt állnak különböző programok (emberi 

boncolás nézés, kirándulás). 

 

Október 1.: BioSzaCs ülés 

 

Október 2.: ELTE TTK HÖK Tisztségviselői ülés 



Összefoglaló: 

 

Összességében úgy érzem, jól haladnak a dolgok. A tapasztalatlanságomat próbálom orvosolni, emellett 

kikérni több ember véleményét is. Nagy Anikóval (régebbi biológia szakterületi koordinátor) 

folyamatosan konzultálok, és itt is szeretném megköszönni neki a segítségét! A kommunikációs 

problémákon is próbálok javítani a Facebook segítségével, emellett használom a levelezői listákat is. 

A Rubisco (Rutinos Biológia Szakterületi Correpetálások) szervezőjével is folyamatosan tartom a 

kapcsolatot, szeptember eleje óta folyamatosan vannak korrepetálások. 

A környezettanos hallgatókkal sikerült már felvennem a kapcsolatot, emellett az elsőéveseket 

bemutatni a másodéveseknek. Az elsőévesekkel napi szinten kommunikálok, mindenhova meg vannak 

hívva, ami biológús esemény. 

Szeretném megköszönni a tisztségviselőknek, hogy mindig segítenek, és ellátnak jó tanácsokkal, 

amiket igyekszem a lehető legjobban megfogadni. 

Emellett külön köszönet jár az egész szakterületnek, hogy ennyien aktívak és besegítenek, ahol csak 

tudnak. A mentortársaimnak főként, mivel mindenben számíthatok rájuk, és örülök, hogy tagja lehetek 

ennek a remek mentorgárdának! 

 

Biztos van, amit nem fejtettem most ki bőven, szóval nyugodtan kérdezzetek a küldöttgyűlésen, 

szívesen válaszolok mindenre! 

 

 

 

 

Tatabánya, 2018. 10. 05. 

 

 

Plankó Eszter 

Biológia Szakterületi Koordinátor 

ELTE TTK HÖK 

E-mail: bioszk@ttkhok.elte.hu 

Mobil: +36302359776 

mailto:bioszk@ttkhok.elte.hu

