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Beszámoló 

Kémia Szakterületi Koordinátor 

2018. december 21. – 2019. február 12. 

Időrendi bontás: 

• 2018. 12. 21. TTK HÖK KGY 

• 2019. 01. 10-11-12. Educatio 

• 2019. 01. 16. ELTE TTK KT 

• 2019. 01. 16. ELTE TTK HÖK VM 

• 2019. 01. 17. Tanterv egyeztetés Szalai Istvánnal 

• 2019. 01. 18. ELTE TTK - Nyílt nap  

• 2019. 01. 23. ELTE KI IT 

• 2019. 02. 01. ELTE TTK HÖK Vizsgatemető 

• 2019. 02. 11. ELTE TTK HÖK VM 

Az időrendi bontást rövidre vettem, csak a legfontosabbakat emeltem ki, természetesen ezen 
felül is nem egy találkozón és megbeszélésen vettem részt. 

Intézet: 

Megjöttek a keresztféléves felvételi eredmények, 60 ponttól lehetett bekerülni a vegyész MSc 
képzésünkre, az anyagtudományra ez 90 pont volt. Az új hallgatók integrálása a rendszerbe 
folyamatban van, az elérhetőségeiket és a levlistára való felvételüket még el kell intéznem, de 
az egyetlen külsőssel már felvettem a kapcsolatot, így mindenki ismeri már az ELTE 
adminisztratív oldalát. 

Hatalmas erőkkel dolgozunk Intézetigazgató Úrral egy új tanterven, már a sokadik kört futjuk, 
a február 13-i Intézeti Tanácsra már be lesz terjesztve a javaslat, így remélhetőleg idén 
szeptemberben el tudjuk indítani az új képzést. Egyeztettem a tantervről a SzaCs-val is, sajnos 
csak a facebookon, de így is nagyon jó ötletek merültek fel, melyeket próbálunk beépíteni a 
tantervbe.  

Borzasztó sok ütközéssel szembesültünk a regisztrációs héten, ezeket folyamatosan próbáljuk 
megoldani, a 2016 és 2017-es tantervek közötti átmenet egyáltalán nem lett olajozott, de a 
problémák megoldódni látszanak, mindenkinek találunk megfelelő gyakorlatot, amit látogatni 
is tud. 

Események: 

A három napos Education Kovács Imre és Barcza Bónis segítségét kértem, ezúton is még 
egyszer köszönöm a munkájukat, nagyon sok leendő egyetemistával beszéltünk és remélhetőleg 
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meg is győztük őket, hogy jöjjenek hozzánk. Az új standrendszer egy fokkal jobb volt, mint a 
tavalyi, bár még mindig lenne mit javítani rajta, sajnos az ÁJTK mellett a sarokban nagyon 
zsúfoltan fértek el a kémiás érdeklődők.  

A harmadik nap végén egy koccintással ünnepeltük meg a csapat munkáját, majd nekiálltunk 
elpakolni a maradék szóró anyagot, amiből sajnos indokolatlanul sok maradt, ugyanis a Nyílt 
napos dobozokat is a Hungexpohoz hozta a beszállító. Tanácsos lenne jövőre csak a ténylegesen 
szükséges mennyiséget oda rendelni, rengeteg helyet foglalnak a felesleges dobozok. 

A Nyílt nap új helyszínen, a Gömbaulában került megrendezésre. Számomra a helyszín sokkal 
meggyőzőbbnek hatott, könnyebben tudtunk az érdeklődőknek segíteni az így elrendezett 
standoknak köszönhetően. Köszönöm Szalay Luca Tanárnőnek a segítségét, rengeteg órát 
áldozott az életéből a szervezés miatt.  

Egyéb: 

Ebben a félévben is segítem a szociális pályázatok bírálói csapatát, ha bármilyen kérdésetek 
lenne, keressetek engem is nyugodtan, Nikinek van így is elég dolga. 

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

 

Elnézést kérek a késői elküldés miatt, annyira megörültem a hétvégének, hogy ki is ment a 
fejemből a beszámolóírás. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad. 

 Ungi Balázs 

 Kémia Szakterületi Koordinátor 

 ELTE TTK HÖK 

 kemiaszk@ttkhok.elte.hu 
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