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Beszámoló 

Kémia Szakterületi koordinátor 

2019. szeptember 15. 

Időrendi bontás: 

 Július 18-24 – Mentortábor 

 Augusztus 23. – Gólyatábor, szakos nap 

 Augusztus 27-28. – Beiratkozás 

 Szeptember 3. – Rendkívüli Küldöttgyűlés 

 Szeptember 4. – Intézeti Tanács 

 Szeptember 5. – KémMat Campus Discovery 

A dőlt betűvel szedett eseményeken sajnos nem tudtam megjelenni. 

Intézet 

A nyár folyamán, az intézettel kapcsolatban nem volt különösebb teendő. Az előző félév legutolsó IT-

jén megbeszéltek szerint zajlott a költözés. Azóta, mint látható, mindössze egy IT ülés volt, ezen a 

különböző kari bizottságokba delegáltunk tagokat. Emellett pedig számomra nagy öröm, hogy a 

hosszas egyeztetésnek igazgató úrral, valamint a gólyák lelkesedésének köszönhetően idén is lesz 

tanári mentoráció a kémia szakon, remélem nagyobb sikerrel, mint tavaly. 

Mentorrendszer 

A mentortáborral bezárva, úgy gondolom, hogy elég jó mentor csapatunk lett idénre.  akik első 

pillanattól kezdve jó munkát végeztek, a gólyatábor szakon belüli népszerűsítésével, a gólyák 

bevonásával, valamint abban, hogy jó csapatot kovácsoljanak az új évfolyamból. 

Programok 

Gólyatábor-Szakosnap 

Nagy örömömre szolgált, hogy idén Szalai István, igazgató úr, valamint Tóth Gergely személyében 

idén két oktatót is le tudtunk hívni a szakos napra. Délelőtt folyamán oktatóink bemutatták kicsit a 

Kémiai Intézetet az új évfolyamnak, valamint én is beszéltem nekik egy keveset a HÖK-ről, és a 

szakterületről. Az ebéd utáni program egy rövid állomásos túra volt, ahol a két oktató, Ungi Balázs, és 

végül én tartottam a gólyáknak egy-egy állomást, ahol különböző többé-kevésbé szakmába vágó 
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feladatot kellett csinálniuk. Ezt követően minden csapat egy színdarabot adott elő, valamint 

elmondták a kémiás esküt, és megtanulták az indulónkat is. 

Campus Discovery 

A Matematika Szakterülettel közösen tartott program jól sikerült. Tőlünk 3 állomás érkezett, az 

egyiket én tartottam, és ahogy tapasztaltam a gólyák szép számmal eljöttek, és nagyrészük jól is 

érezte magát Campus Discoveryn. A többi állomásnak is hasonló tapasztalatai voltak. A gólyáktól 

pedig azt a visszajelzést kaptam, hogy a program hasznos volt, és tetszettek nekik a feladatok. 

Egyéb 

A beiratkozás, a mentorrok felkészültségének köszönhetően, zökkenőmenteset zajlott. 

A kémia szakterület delegáltjai megfelelően ellátták feladataikat, tájékoztattak az ülésen 

történtekről. Mindennapi teendőimet elvégeztem, delegáltságaimmal járó kötelességeimnek eleget 

tettem. 

Köszönöm, hogy elolvastad. 

Budapest, 2019. szeptember 15. 
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