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Beszámoló 
2018. október 9. – 2018. december 1. 

Időrendi bontás: 

• 2018. október 12. ELTEfeszt 
• 2018. október 13. ELTE BTK Gólyahajó 
• 2018. október 16. TTK HÖK Választmány és Tisztségviselői ülés 
• 2018. október 16. Mentortanári foglalkozás 
• 2018. október 19. Kémia SzaCs, Szalai István Intézetigazgatóval 
• 2018. október 19. Kémiás Játék est 
• 2018. október 24. Kémia Intézeti Tanács 
• 2018. október 26. XXXV. 5vös 5 km értékelő 
• 2018. október 31. ELTE TTK HÖK Kari Tanács delegált megbeszélés 
• 2018.október 31. ELTE TTK Kari Tanács 
• 2018. november 6. ELTE TTK HÖK Választmány és Tisztségviselői ülés 
• 2018. november 13. ELTE TTK HÖK Választmány és Tisztségviselői ülés 
• 2018. november 14. ELTE EHÖK Küldöttgyűlés 
• 2018. november 16. ELTE ÁJTK-TTK Gólyabál 
• 2018. november 21. Kémia Intézeti Tanács 
• 2018. november 23. Kémiás csocsóbajnokság 
• 2018. november 24. ELTE Kémia TDK  
• 2018. november 27. ELTE TTK HÖK Választmány és Tisztségviselő ülés 
• 2018. november 28. ELTE TTK Kari Tanács 
• 2018. november 28. Mentorbevonó 
• 2018. november 29. Kémia SzaCs 
• 2018. november 30. TéTéKás Csocsóbajnokság 

 

IT 

Sajnos egyik intézeti tanácson sem tudtam részt venni, a kémiás delegált beszámolója alapján 
írok. Mostanában nincs olyan tanács/ülés ahol a kar gazdasági helyzete ne kerülne elő. Az 
egyetlen megoldás a létszámleépítés, mellyel ugyan forrás szabadul fel, viszont az oktatók 
terhelése nőni fog.  

A nagy lemorzsolódás ellen javító ZH-kal tehetnek a tanszékek, ezzel nem csak tárgyak 
megszerzéséhez kapnak a hallgatók egy plusz lehetőséget, hanem az egyre növekvő átsorolási 
átlag elérésére is több esélyük lesz. 

 

 

Programok: 
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Sajnos az elmúlt hétben a kémiás aktivitás gyakorlatilag a nullához konvergált. A kémiás 
csocsón két csapat indult, ebből csak egy jelent meg. A közeledő vizsgaidőszak miatt még 
nehezebb lesz aktív segítőket találni a programok megvalósításához, úgy, mint az educatio, 
nyílt nap. A probléma megoldásán rajta vagyok, az elkövetkezendő időszak a kapcsolatok 
megerősítéséről fog szólni, hogy minél több mindenkit be tudjunk vonzani a közéletbe. 

Mentortanári foglalkozás 

A küldöttgyűlés alatt lesz megtartva az utolsó esemény, melynek a tematikáját megváltoztattuk 
és vendégként a szervetlen és általános kémia előadóit hívtuk meg, hogy meséljenek az 
elsőéveseknek a beugrókról, általános hibákról, értékelési szempontokról. A relatív alacsony 
részvétel reméljük így megugrik.  

A programok végén, ha lezajlott a vizsgaidőszak, szeretnék egy felmérést a rendszer hasznáról, 
a visszajelzéssel pedig javíthatunk a hibáinkon. 

Mentorrendszer 

Sajnos csak egy gólya jelent meg a bevonón, viszont vele és a mentorokkal beszélgetve még 
pár potenciális mentor neve szóba jött. Ugyancsak a hallgatók bevonásával szeretném ezt a 
számot legalább 15 fő köré belőni, de most a hat mentor is egyelőre kérdéses. 

Egyéb 

A kémia szakterület delegáltjai eleget tettek kötelességeiknek, tájékoztattak az üléseken 
történtekről. Általános teendőimet elláttam, a beérkező levelekre válaszoltam.  

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolóm. Ungi Balázs 
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