
Fizika Szakterületi Koordinátor

Küldöttgyűlési beszámoló 2019.11.19

Időrendi Bontás
• 2019. Október 24 - Halloweeni Überfúzió

• 2019. November 4 - Választmányi ülés

• 2019. November 11 - Fizika Intézeti Tanács

• 2019. November 13 - Fizika SZACS

• 2019. November 14 - X-trém Fizikus Activity

1. Absztrakt
Az utóbbi pár hét az őszi szünet miatt kevésbé volt eseménydús mint általában. Az időszak
főleg a szakterület közösségi életének szünet utáni újraindításáról szólt.

2. Programok
Az őszi szünet előtt megtartott Halloweeni Überfúzión részt vettem, és segítettem a jegyeladó
pultnál. A szünet után a házverseny beindítására tartpttunk egy X-trém Fizikus Activity-t, ami
véleményem szerint jól alakult, szép számmal megjelentek mindegyik házból. A
lebonyolításban a segítséget köszönöm Körtefái Dórának.

3. Delegáltságok, megbeszélések
A november 4-i választmányi ülésen átbeszéltük, milyen formában várjuk a beérkező GT
koncepciókat. Ezen kívül szó volt a közelgő eseményekről, mint a vizsgatemető hétvége
(Latyak/NIce), és a csocsóbajnoksággal összekötött mikulásbuli.
Az intézeti tanácson nem volt a hallgatókat különösebben érintő kérdés. Megszavaztunk egy
módosítást a habilitációs bizottság értékrendjében, ami lehetővé teszi a szakmódszertani
kutatók habilitációját is.
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A Szakterületi csoport ülésén a gólyatábor helyszínéről esett a legtöbb szó. Mivel még nem
érkeztek be a gólyatábor koncepciók, ezért főleg az esetlegesen felmerülő helyszíneket
tárgyaltuk. Továbbá a jelenlévők feltehették a kérdéseiket Szakállas Nikolettnek, aki a
mentorkoordinátori tisztségre pályázik.

4. Egyebek
Az utóbbi pár héten nem nagyon kerestek meg tanulmányi problémákkal. A fogadóóráimat
megtartottam. A jövőbeli terveim a csocsóbajnokság szakos fordulóját megtartani 21-én
csütörtökön, és ezen kívül még alakulóban van egy másik házverseny program, ami az
elmaradó szemeszter ELTEmető helyén lenne.

5. Záró gondolatok
Lassan eljön az ideje, hogy a szakterületen belül is meginduljon a mentorjelöltek toborzása,
és a mentorfelelős választása. A megválasztott mentorkoordinátorral mindenképp szeretnék
erről beszélni, és remélhetőleg a következő szakterületi csoport ülésen meg tudjuk válaztani a
mentorfelelősünket.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, amennyiben kérdésed lenne, hozzám, nyugodtan
keress valamelyik elérhetőségemen!

Budapest, 2019. 11. 16.
Kovács Zoltán
Fizika Szakterületi Koordinátor
fizikaszk@ttkhok.elte.hu
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