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Beszámoló 

Kémia Szakterületi koordinátor 

2019. április 30. 

Időrendi bontás: 

 Március 9. – Mentorrendszer játéknap 

 Március 13. – Intézeti Tanács 

 Március 21. - Kémiás Játékest 

 Március 23. – Mentorkirándulás 

 Március 27. – Intézeti Tanács 

 Március 30. – Mentorrendszer játéknap 

 Április 3.-4- - Mentorteszt 

 Április 5. - Tavaszköszöntő vegyészbuli 

 Április 10. – Intézeti Tanács 

 Április 9., 11. – Mentorteszt UV 

 Április 16. – Kémiás, Matekos, Tanáris Felező 

 Április 15. - ELTE TTK HÖK Választmány 

 Április 23. – Mentorszóbeli 

A dőlt betűvel szedett eseményeken sajnos nem tudtam megjelenni, így azokat a mentorfelelősömre 

bíztam. 

Intézet 

Megindult a felterjesztési időszak a Kémia Intézet Kiváló oktatója díjra, melyet május 29-i intézeti 

tudományos napon fogunk átadni. Felvetődött a vegyész Msc átnevezése, valamint KT delegáltakat 

választottunk, és különböző díjakra terjesztettük fel az oktatóinkat. Végül pedig a terület leadásról 

folytattunk hosszas vitát.  

Mentorrendszer 

A mentorrendszer eseményein jelöltjeink részt vettek, Játéknapokon néha volt egy két hiányzó, de a 

kiránduláson a teljes csapat megjelent. A mentortesztek javításában aktívan részt vettünk Gondár 

Stefániával, és végül mindenki átment rajta. A szóbeli meghallgatások is zökkenőmentesen 
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lezajlottak, végül, közös megegyezés alapján, egy embert nem engedtünk át, így a Kémia Szakterület 

(remélhetőleg) 4 mentorral vág neki az őszi félévnek.  

Programok 

Első program, melyet szerveztem, egy újabb Kémiás Játékest volt, melyen ezúttal egy rövid PubQuizt 

is összeállítottam a résztvevők számára. Ezt követően megszerveztem, Ungi Balázs segítségével, a 

lassan hagyománynak számító Tavaszköszöntő Vegyészbulit, ahová meghívtuk szakunk öregdiákjait. A 

helyszínen zene és tánc mellett sörponggal szórakoztattuk a megjelenteket. Végül a tanári, valamint a 

matematika szakterülettel közösen felezőt szerveztünk. Szerencsére egyre több embert tudunk 

bevonzani az eseményeinkre, és összességében jól sikerültek.  

Egyéb 

A kémia szakterület delegáltjai megfelelően ellátták feladataikat, tájékoztattak az ülésen 

történtekről. Mindennapi teendőimet elvégeztem, delegáltságaimmal járó kötelességeimnek eleget 

tettem. 

Köszönöm, hogy elolvastad. 

Prága, 2019. április 26. 
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