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Időrendi bontás: 

• 2019.01.10-12. Educatio kiállítás 

• 2019.01.15. Nyílt napos megbeszélés 

• 2019.01.15. Intézeti Tanácsülés 

• 2019.01.16. Választmány 

• 2019.01.18. Nyílt nap 

 

 

Események: 

• Az Educatio kiállításon személyesen nem vettem részt, ugyanis nagyon sok jelentkező volt a 

szakunkról, aki szívesen vállalta ezt a feladatot. Elmondásuk alapján nagyon jól sikerült, egyedül 

az okozott kisebb problémát, hogy oktató csak délután érkezett a standhoz a szakunkról. 

• A nyílt nap szervezése nem éppen a leggördülékenyebben zajlott. Az utolsó pillanatokban 

érkeztek az információk az intézet felől, ami megnehezítette a hallgatói részről a szervezést. 

Voltak kisebb hibák az intézet részéről, de szerencsére nem voltak olyan súlyosak ezek. 

Összességében jól sikerült a nyílt nap, nagyon sok érdeklődő volt. Több tanszékről is voltak kint 

oktatók, akik a kutatásukat is bemutatták a gimnazistáknak, ami különösen elnyerte a tetszésüket. 

És szeretném megköszönni a résztvevő hallgatók segítségét. 

• Az előző küldöttgyűlés óta egy választmányi ülésről kimentésemet kértem, sajnos személyes 

okok miatt nem tudtam részt venni azon. 

• Ebben a vizsgaidőszakban is fel lett mérve a régi tanterveseknél a kötelezően választható tárgyak 

iránti igény, amit közvetítettem az intézet vezetőség felé. A legtöbb tárggyal kapcsolatban 

kaptunk is visszajelzést, ami többségében pozitív. Innen is köszönöm Szarvas Renáta segítségét, 

aki az egészet összefogta. 

• Több tárgy meghirdetésével is volt probléma, de szerencsére Nyitray László tanár úr segítségével 

mindent el tudtunk intézni. 

• A 2018/2019-es mentorrendszernek már hivatalosan is vége, szinte mindenkiről pozitív 

visszajelzés érkezett. A következő évi jelentkezők száma nem rossz, de még igyekszünk minél 

több embert buzdítani a jelentkezésre. 



• Az új mentorfelelős jelölt már megvan, csak személyes okok miatt még nem tudni pontosan, 

mikor tudjuk megrendezni a következő SzaCs-ot. 

• Delegáltjaink elvégezték dolgukat a vizsgaidőszak nehézségei ellenére is. 

 

 
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

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

válaszolok mindenre! Emellett szívesen fogadok építő jellegű kritikát is! 

 

 

 

Tatabánya, 2019. 02. 09. 
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