
 

 

Beszámoló 

 

Időrendi bontás: 

2019. 09. 19. Tanulmányi és Oktatási Bizottsági ülés 

2019. 09. 25. Biológia Intézeti Tanács 

2019. 09. 25. Elnökségi ülés 

2019. 09. 30. Rekrutációs Egyeztető Bizottsági ( R.E.B.) ülés 

2019. 10. 02. Kari Tanács 

2019. 10. 11. ELTE Feszt 

2019. 10. 16. Biológia Szakterületi Csoport Ülés 

 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság ülés: 

Az ülésen megtörtént az önköltségcsökkentési kérelmek elbírálása, emellett beszéltünk a 

bizottságban a közeljövőben esedékes személyi változásokról. 

Intézeti Tanács: 

A szeptemberi Intézeti Tanácson leginkább a költségvetésről volt szó. Megvitattuk, hogy 

hogyan lehetne segíteni az újonnan habilitált kollégák előrehaladását, valamint állást foglaltunk 

az ügyben, hogy az intézetnek pénzügyi kockázatot kell vállalnia, hogy az oktatóknak 

biztosítsuk a ranglétrán történő előrehaladást. Szóba került, hogy újra lehetne indítani a 

farmakológus irányú továbbképzést, így növelve az intézet bevételeit. A képzéssel 



kapcsolatban felmerült, hogy átjárást lehetne biztosítani a biológia alapképzésre, ami segíthetne 

megoldani a jövőben a kötelező nyelvvizsga bevezetése miatt történő hallgatószám csökkenést. 

Elnökségi ülés: 

A szeptember 25.-ei elnökségi ülésen Lacit helyettesítettem. Itt egyrészt megvitattuk az EHÖK 

anyagi helyzetét, kifejezett figyelmet fordítva a gólyatábori költésekre, másrészt a gólyabál 

szervezéssel kapcsolatos aktuális helyzetről beszélgettünk. 

 Rekrutációs Egyeztető Bizottsági ülés: 

Többnyire az ELTE Feszttel kapcsolatos technikai kérdéseket beszéltük át, pl.: áramellátás 

kérdése, sátrak, regisztráció helye. 

Kari Tanács: 

A legutóbbi Kari Tanácson többnyire személyi kérdésekről volt szó, és megtörténi a különböző 

kari bizottságok összetételének megszavazása. Ezen felül megtörtént a szenátusi előterjesztések 

véleményezése, majd lezajlott a szenátusi tagok megválasztása is. 

ELTE Feszt: 

Lezajlott az ELTE Feszttel kapcsolatos Gólyakupa. A hallgatói segítők toborzásával, a 

szóróanyagok elszállításával kapcsolatban rengeteget egyeztettem Berki Marcival, aki nagyon 

sokat segített mindenben. A rendezvényen az előadások felkonferálásában, a felmerülő 

technikai problémák megoldásában, és a standos kitelepülés koordinálásában vettem részt. 

Sajnos sok negatív visszajelzést kaptam az eseménnyel kapcsolatban mind hallgatói, mind 

oktatói részről a szervezésre vonatkozóan. Abszolút jogosnak érzem ezeket az észrevételeket, 

és az ELTE Fesztet értékelő R.E.B. ülésen továbbítani is fogom a szervezők felé. 

Szakterületi Csoport Ülés: 

A BioSzaCS ülésen átbeszéltük a továbbra is fennálló záróvizsga tételsorokkal kapcsolatos 

kételyeket, esetlegesen felmerülő problémákat. Ötleteltünk a bioszos kocsmatúra lehetséges 

dátumával, és helyszínével kapcsolatban. Az intézettől kaptam egy képzés átalakítással 

kapcsolatos vitaanyagot nemrég, amit a szacson véleményeztünk, állást foglaltunk a leírtakkal 

kapcsolatban. 

 



Zárszó: 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Ha bármilyen kérdés merülne fel ezzel 

kapcsolatban, keress bátran e-mail-en keresztül, telefonon, vagy akár személyesen. 
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