
 

 

 

 

Beszámoló 

Biológia és környezettudományi 

szakterületi koordinátor 

2019.09.18. – 2019.10.22. 
 

 

Időrendi bontás: 

 szeptember 24.  BTDK Gólya-nap 

 szeptember 25.  Intézeti Tanács ülés 

 szeptember 25.  TéTéKás Mozi 1. 

 október 2.  Kari Tanács 

 október 2.  BTDK Diák-Mentor Börze 

 október 3.  TéTéKás Kocsmatúra 

 október 8.  Választmányi ülés 

 október 9.  TéTéKás Mozi 2. 

 október 11.  ELTE Feszt 

 október 16.  Szakterületi Csoportülés 

 

Az elmúlt egy hónap: 

A szeptemberi Küldöttgyűlés óta eltelt idő programokkal teli volt számomra. 

Szeptember 25.-én az Intézeti Tanácsülésen szót ejtettünk a biológus hallgatók kötelezően 

választható tárgyakkal kapcsolatos problémáiról. Komoly nehézségeket okoz, hogy ezen kreditek 3/4-

ét csak korlátozott férőhelyes gyakorlati kurzusokon lehet megszerezni, ami a hallgatói létszám 

ismeretében ellentmondásos. A problémát jeleztem az ülésen és egy előzetes igényfelmérés ötletét 

vetettem fel, ami megelőzheti az augusztus végén tapasztalt káoszt. Az igényfelmérés október 3.-án 

került kiküldésre, kitöltési határideje november 3. Az ülésen felmerült a kizárólag önköltségen induló 

Farmakológus szakasszisztens képzés kidolgozása is. 



Részt vettem az október 2.-án tartott Kari Tanácson, ahol megválasztásra kerültek a kari bizottságok. 

A TéTéKás kocsmatúrán állomásként vettem részt. Az esemény jó hangulatban telt, a csapatoktól 

összességében pozitív visszajelzéseket kaptunk. 

Október 8.-án tartott Választmányon döntést hoztunk egy Halloweeni Überfúzió megszervezéséről, 

ahol a szervezői feladatokban a BGGyK és TÓK is részt vesz. 

Az ELTE Feszten sajnos személyesen nem tudtam részt venni. A szakterületről Plankó Eszter 

jelentkezett a helyettesítésemre, aki arról tájékoztatott, hogy tapasztalata szerint idén kevesebben 

érdeklődtek a biológia és környezettan szakok iránt mint tavaly. 

Október 16.-án megtartottuk a félév második Szakterületi Csoportülését, ahol szót ejtettünk a 

készülődő tantervi reformról, illetve a novemberi és a decemberi programokról, különösen a 

novemberben tartandó szakterületi csocsóbajnokságról. 

A BTDK programokról összességében elmondható, hogy remek hangulatban, rekord mennyiségű 

résztvevővel folytak. 

A TéTéKás Mozi bár döcögősen indult, a második alkalommal már jóval többen érdeklődtek az 

esemény iránt. A későbbiekben szeretnék egyeztetni a Mafihe filmklub szervezőivel, hogy a 

következő félévtől akár egyesüljön a két program. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármi kérdésed felmerülne, keress nyugodtan! 

2019. 10. 19. 

Gugyerás Ádám 

Biológia- és környezettudományi szakterületi koordinátor 

ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat 

E-mail: bioszk@ttkhok.elte.hu, kornyszk@ttkhok.elte.hu  

Mobil: 30/546-5927 

Facebook: https://facebook.com/bioszakterület/ 
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