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Választmány 

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

időpontra esett egy fontos vizsgámmal. 

Educatio 

Személyesen nem vettem részt az education, viszont a visszajelzések alapján nagyon jól sikerült 

matekos részről. Hallgatói és oktatói részről is 6-6 külön személy volt kint a 3 nap délelőttjeire 

és délutánjaira. Az intézet is meg volt elégedve a hallgatói segítséggel.  

Nyílt nap 

Sokan segítettek hallgatói részről a nyílt napon, még a hirtelen felmerülő indokolatlan 

problémát is sikerült megoldanunk. Meglepően sok érdeklődő volt a matekos standoknál. Az 

intézeti előadásokhoz érve sem csökkent az érdeklődés, megtöltöttünk egy nagyelőadót a 

déliben. Az utolsó előadás után, melyet Simon Péter intézetigazgató úr tartott, beszéltem én is 

pár percet a hallgatói életről és a szakterületről, ezt igyekeztem lazábbra, humorosabbra fogni. 

A nyílt nap végén az intézeti nyereményjáték és a mini campusdiscovery is jól sikerült. 

Köszönöm mind az education, mind a nyílt napon résztvevő hallgatók segítségét. Külön 

köszönet intézeti részről György Szilviának és Csomós Petrának akik megfelelő lazasággal 

kezelték a helyzetet, öröm volt mellettük részt venni a nyílt napon. 

Tantervmódosítás 

Elkezdődött matekon is a tantervmódosítás. Többen találkoztunk Simon Péterékkel, és sokat 

beszélgettünk róla, igyekeztünk megosztani egymással ötleteinket. A következő szakterületi 

csoport ülésen is lesz szó erről, ahol még több hallgató tudja majd elmondani a véleményét a 

helyzetről és a tervekről. Ezeket természetesen továbbítjuk majd az intézet felé, és igyekszünk 

ezek alapján felszólalni az IT-n. Az eddigi beszélgetések alapján én úgy látom, hogy az intézet 

vezetői nagyon nyitottak a hallgatók felé és érdekli őket a véleményünk, és nem utolsó sorban 

szerintem jó irányba halad a tantervreform. 

 



   
Epilógus 

A vizsgaidőszak nehézségei ellenére sem állt meg az élet a szakterületen, most pedig hogy 

kezdődik az új félév, igyekszünk felpörgetni az eseményeket. Február 13-án bevonó 

szakterületi csoport ülést tartunk, ahol megválasztjuk a következő év mentorfelelősét, 

bemutatkozik a szakterület és a mentorrendszer azoknak az érdeklődő hallgatóknak(nem csak 

gólyáknak), akik eddig nem involválódtak túlzottan a szakterület életébe. 

 

Sokan talán már hallottátok, hogy megkezdtem az utódkeresést/utódképzést, ugyanis a 

közeljövőben (február vége, március eleje) tervezem átadni a szakterületi koordinátori pozíciót 

egy fiatalabb hallgatónak, hiszen sosem árt a frissítés, úgyhogy vélhetően ez volt az utolsó előtti 

szacskó beszámolóm. 

 

Delegáltjaink elvégezték dolgukat a vizsgaidőszak nehézségei ellenére is. 

 

Beszámolómmal kapcsolatos kérdéseitekkel keressetek bátran e-mailben vagy személyesen! 
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