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Időrendi bontás:
• 2019.02.13. Intézeti Tanácsülés
• 2019.02.16. Tisztségviselői nap
• 2019.02.21. BioSzacs
• 2019.02.27. MeCs
• 2019.03.01. Tisztségviselői Ülés
• 2019.03.09. Játéknap
• 2019.03.13. Intézeti Tanácsülés
• 2019.03.23. Mentorkirándulás
• 2019.03.27. Intézeti Tanácsülés
• 2019.04. 03-04. Mentorteszt
• 2019.04.05. BioFiz Felező
• 2019.04.09. Mentorteszt UV
• 2019.04.11. Mentorteszt UV
• 2019.04.15. Választmány
• 2019.04.16. Mentorszóbeli
• 2019.04.24. KTC Ülés

Mentorrendszer
A tavalyi  mentorkisokos  részt  frissítettem,  illetve  összeállítottam a  mentorteszt  szakos  részét.  Péli
Noémivel,  a  mentorfelelőssel  kiválóan  együtt  tudunk  dolgozni,  a  mentorjelöltekkel  a  közös
eseményeken kívül  tartottunk pár közös esti beszélgetést egy vendéglátóipari egységben. Illetve volt
számukra több felkészítés is, mert a mentorjelentkezők túlnyomó része elsőéves. Az első játéknapon
vettem részt,  ahol  sikerült  jobban  megismerni  a  jelölteket,  emellett  elkezdődött  a  csapaton  belüli
ismerkedés. A mentorkirándulás meghozta a várva várt sikert, nagyon jó volt a hangulat, mindenki el
tudott  jönni,  aminek  különösen  örültünk.  A mentortesztek  többségét  Noémivel  együtt  javítottuk,
emellett  meg szeretném köszönni  azoknak a segítségét,  akik segítettek a  javításban. A szóbelin 12
jelöltből kiválasztottunk 10 mentort, ami nagyon nem volt egyszerű. 

Képviselőválasztás
A legnagyobb örömömre nagyon nagy számban jelentkeztek képviselőnek, összesen 19-en adták le,
köztük többen is elsőéves hallgatók. A képviselőválasztás jelenleg is zajlik, a legutóbbi helyzetjelentés
szerint már csak egy százalék kell, hogy elérjük az érvényesség küszöbét, ami a tavalyi évekhez képest
pozitív  változás.  A folyamatos  Facebook-os  hirdetéseken  kívül  köremail  is  ment  a  szavazásról,
remélhetőleg így hamar sikerül elérni a határt. 

Szakterület
• Elkészült az új logó, amit az első oldalon is láthattok, a pólónyomtatást pedig szeptemberre

időzítjük. Szeretném megköszönni Gyulai Mártonnak és Szirmai Kittinek az együttműködést! 



• Márciusban megkért az intézet vezetősége, hogy készítsek egy felmérést a most végző hallgatók
között,  ki  milyen  specializációt  választana,  ha  az  ELTE-n  maradna.  Örömömre  viszonylag
sokan töltötték ki a kérdőívet, aminek az eredményét az évfolyam csoportokban és az Intézeti
Tanáccsal is megosztottam. 

• Igaz  most  új  tanterv  nem készült,  de  a  2020-as  évire  már  megkezdődtek  az  előkészületek.
Kovács  M  Gábor  tanár  úrral  pár  hallgatótársammal  együtt  összeültünk  átbeszélni  a  főbb
problémákat, illetve milyen megoldások lehetnének. Sok mindent még meg kell vitatni, de úgy
néz ki, hogy sikerül javítani a mostani tanterven a jelenlegi helyzethez alkalmazkodva. 

• Az  utóbbi  hónapokban  az  igazgató  úr  is  többször  fogadott  minket,  hogy  a  problémáinkat
megoszhassuk  vele.  Eddig  nem  volt  ilyenre  lehetőség,  szóval  mindenképp  előrelépésnek
tudható be ez. 

• Februárban volt  egy BioSzacs ülés, ahol megválasztottuk az új mentorfelelőst,  Péli Noémit,
emellett a Felezőn ötleteltünk. 

• Idén is BioFiz Felezőt tartottunk, sajnos a helyszínválasztás idén sem volt szerencsés, de az
ilyen hibákból tanul az ember. És szeretném megköszönni Körtefái Dóra munkáját, mert nagyon
sokat tett az eseményért! 

• A RuBiSCo (Rutinos Biológia Szakterületi Korrepetálás) 
Továbbra is Varga Roberta koordinálja a szakterületi korrepetálásokat, amit ezúton is nagyon
köszönök neki. Minden van, amit csak a hallgatók akarnak, és folyamatosan látom a csoportba
posztolt újabb és újabb korrepetálásokat. 

• KTC  Ülés:  a  tavaszi  félévben  először  tartott  ülést  a  Környezettudományi  Centrum,  amin
sikerült  nekem is  részt  venni.  Nagyon  sokat  segített  abban,  hogy megismerjem a  centrum
működését, ezáltal már vannak ötleteim arról, miben tudnék segíteni, változtatni. 

A biológia-környezettan szakterület delegáltjai megfelelően ellátták feladataikat, tájékoztattak az ülésen
történtekről.  Mindennapi  teendőimet  elvégeztem,  delegáltságaimmal  járó  kötelességeimnek  eleget
tettem. 

Köszönöm, hogy elolvastad!

Tatabánya, 2019. 04. 27.
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