
 

 

 

 

Beszámoló 

Biológia és környezettudományi 

szakterületi koordinátor 
 

 

Június: 

Szakterületi koordinátorságom a 2019. 06. 23.-ai megválasztásommal, az alakuló Küldöttgyűlésen 

kezdődött, bár előtte már számos feladatba be kellett kapcsolódnom. Az egyik ilyen feladat a 

hallgatói delegáltak összegyűjtése volt, akiknek a záróvizsga és felvételi bizottságokban kellett 

megjelenniük. Sajnos a tisztséghez tartozó felületekhez még nem fértem hozzá ez idő alatt, így az 

információ nehezen jutott el hozzám. Nagyon kevés hallgatót sikerült mozgósítanunk, ami miatt 

kevesebb volt a delegált, mint a bizottságok száma. Emiatt volt, hogy egy hallgatói delegált két 

bizottságban is tevékenykedett, ezúton is szeretném megköszönni a segítségüket. 

Június 25.-én Nyitray tanárúrtól kaptunk egy megkeresést, hogy írjuk össze a tárgyakat a régi 

tantervből, amit a jövő évben mindenképpen meg kéne hirdetni, ezeket a tárgyakat, ha nem is abban 

a félévben amikor kellene, ígéretet kaptunk rá, hogy mindenképpen meghirdetik. Ez idő tájt fixáltuk a 

gólyatábori szakos nap programját, a szakterületi koordinátori tisztség körül kialakult helyzet miatt 

erre egy hét haladékot kaptunk. Sajnos a végleges reakciót a tervezetre, jóval később a 

mentortáborban kaptunk, ami jelentősen megnehezítette a módosított verzió kivitelezését, még úgy 

is, hogy június végén kaptunk egy-egy információ morzsát a programunkkal kapcsolatban. 

 

Július: 

Július 5.-én a biológia szakterületnek az elmaradt vizsgatemető bulit hiánypótoltuk egy B épületes 

batyus összejövetellel. A programot párhuzamba hozták egy hallgatói csoporttal, akik azzal 

párhuzamosan a Déli Épület tetejére ittas állapotban kerültek. A helyzetet Miklósi tanárúrral 

tisztáztuk, a szakterület elhatárolódott a hallgatóktól, akik a programtól függetlenül tartózkodtak az 

épületben. A július nagy része a személyes ügyekkel, a szakterületi oldal frissítésével és a mentorok 

szakmai továbbképzéséről szólt. A biosz.elte.hu oldalon rögzítettem az új MSc-s bioinformatikai 

szakirányt és a biotechnológia szakot, ebben utólag is köszönöm Plankó Eszter segítségét, illetve 

létrehoztam az új évfolyamcsoportokat a facebook-on. Ezzel párhuzamosan a mentorokkal a 



szakterületi csoport bevonásával finomítanunk kellett a gólyatábori szakos-nap programján, amit a 

visszajelzések alapján sikerült kivitelezni, de erről picit később. Pont Ott Parti nagyon jó hangulatban 

telt, szerencsére sokan képviseltük magunkat a szakterületről, bár nem találkoztunk frissen felvett 

hallgatókkal. Másnap már indult is az évfolyamcsoportok feltöltése, a jelentkezőket csak a felvételi 

sms vagy határozat bemutatásával engedték be a mentorok és az első pillanattól kezdve 

kommunikáltak a gólya-mentor találkozókról és a gólyatáborról. Adatok híján egy excel táblázatban 

rögzítettük a visszajelzések alapján a gólyatábori és gmt részvételt. 

 

Augusztus: 

Az augusztus szokásosan sűrűen telt, számos tárgyi meghirdetéssel kellett megkeresnem Nyitray 

László tanár urat, illetve folytattuk a júniusi megkeresés miatt kialakított párbeszédet. A másik 

tanulmányi ügy, mely számos hallgatónak okozott problémát, az angol és magyar MSc párhuzamos 

futása. Intézetigazgató Úr egy körlevelet küldött ki a magyar mesterképzésre felvételt nyert 

hallgatóknak, ami kisebb ellentétet szült a hallgatók és az Intézet vezetés között. Intézeti oldalról a 

levél javításával próbáltak ezen tompítani, hallgatói oldalról pedig a szeptemberi időszakban 

szeretnénk egy hallgatói fórumot szervezni, ahol megtörténhet a békés kommunikáció. A szakterületi 

csoporttal felmerült egy ötlet, hogy a harmadéves BSc-s biológia hallgatókkal módszertani 

szakköröket szervezhetnénk, ahol angol nyelven gyakorolnák a szaknyelv használatát, ezzel készítve 

őket az angol MSc-re. 

A gólya-mentor találkozók problémamentesen és szervezetten zajlottak le, ezúton is szeretném 

megköszönni a mentorok és a mentorfelelős munkáját. 

Kardinális pont a gólyatábor is, hiszen idén is sikerült rekord mennyiségű biológia és környezettan 

szakos hallgatót megmozgatni. A programokkal kapcsolatban gyakori volt, hogy az elsőévesek sokszor 

a feszített és zsúfolt programokra panaszkodtak, ami miatt a már fentebb említett szakos napba is be 

kellett építenünk egy rövidebb szabadfoglalkozást. A gólyák értékelték, hogy párhuzamosan többféle 

programmal is készültünk, az esküt megelőző csontváz építést viszont mindenképp át kell 

gondolnunk, hogy szervezettebb és élvezhetőbb legyen. 

A gólyatábort szusszanásnyi idő után követte a beiratkozás, ahol minden nap 5+ fővel voltunk jelen. 

 

Szeptember: 

A hónap első hetében Ukrajnában tartózkodtam, így nehézségekbe ütközött néhol az ügyintézés. A 

hallgatók a kötelezően választható tárgyakkal kapcsolatban ekkor kezdték meg az utolsó pillanatos 

érdeklődést, ami szintén nehézségeket okozott. Egyrészt az elsőévesek informatika és matematika 

gyakorlatainál nem hirdettek meg elég helyet, hogy mindenki bekerüljön, másrészt a kötelezően 

választható tárgyak rettentő kevés hellyel lettek meghirdetve, ami miatt számos hallgatónak ezért 

vált bizonytalanná a hároméves képzése. A tárgyakkal kapcsolatos problémákat sikerült a tanárokkal 

közösen megoldani, de a jövőben fontos feladat lesz, hogy hasonló nehézségeket ne az utolsó 

pillanatban zárjuk le. A kialakult helyzet megoldásában jelentős szerepe volt a szakterületi mentorok 

illetve a képviselők munkájának, ezúton is köszönöm a segítségüket! Ezen felül az angol MSc-vel 

kapcsolatban is kaptunk egy olyan ígéretet, hogy az angolra átjelentkező magyar hallgatók képzésük 

végén kaphatnak angol szaknyelvvizsgát, aminek részleteiről még tárgyalunk.  

Az első SzaCsra szeptember 16.-án fog sor kerülni, azt követően, hogy elküldöm ezt a beszámolót. 



Köszönöm, hogy időt szánsz a beszámolóm elolvasására, ha bármi kérdésed van a munkámmal 

kapcsolatban, akkor nyugodtan keress facebook-on, e-mailben, telefonon, vagy helyben a 

Küldöttgyűlésen! 

 

Budapest, 2019. 09. 15.  

 

 

Gugyerás Ádám 

Biológia- és környezettudományi szakterületi koordinátor 
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