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Időrendi bontás: 

 November 27. – Intézeti Tanács 

 November 29. – Kémiás Csocsóbajnokság 

 December 06. – TéTéKás Csocsóbajnokság és Mikulás buli 

 December 10. – Rendkívüli Küldöttgyűlés 

 December 13. – Kémia SzaCs 

 Január 9.-11. – Educatio 

 Január 15. – Ünnepi Intézeti Tanács 

 Január 17. – Nyílt nap 

 Január 23. – Rendkívüli Küldöttgyűlés 

 Január 31. – MatKémBioKörnytud Vizsgatemető 

 Február 3. – Oktatási Bizottság 

Intézet  

A Kémiai Intézetben főként a tantervmódosításon dolgoztunk. Az Intézet által kiküldött anyagot 

véleményeztük a képviselőinkkel. Az Oktatási Bizottság ülésén a diplomaminősítő eljárásban tettünk 

néhány technikai változtatást, majd hosszas tanácskozás után, néhány apróbb változtatással 

elfogadtuk a tantervmódosítást. Ezt követően a február 5-i Kémiai Intézeti Tanács elé fog kerülni. 

Emellett a hallgatók kérése volt, hogy az Intézet megfelelően kommunikálja, hogy milyen formában 

tervezik az angol és magyar MSc meghirdetését, és azt az ígéretet kaptuk az intézetigazgatótól, hogy 

következő IT határozatban ez szerepelni fog. Szintén részt vettem az Intézeti Tanács ünnepi ülésén is 

ahol a TDK verseny díjait adták át a nyerteseknek. 

Kémia SzaCs 

Sajnos továbbra sem túl népesek a Szakterületi Csoport ülései, azonban szerencsére néhány gólya is 

eljött. Az ülésen megválasztottuk a két mentorfelelősünket: Vígvári Cseperkét és Kovács Imrét. A 

döntés egyhangú volt, hiszen mind Kiss Fanni, mentorkoordinátor, mind én alkalmasnak tartjuk őket 
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a feladatra. Segítségükkel remélhetőleg egy jó mentorgárdát tudunk kovácsolni az idei 

jelentkezőkből. Régóta először túljelentkezés van a Kémia Szakterületen, mentor pozícióra, és a 

többségük gólya, úgyhogy szükség lesz a megfelelő felkészítésükre. 

Programok 

Kémiás Csocsóbajnokság 

Idén már nagyobb számmal indultak a csapatok, négyen versengtek a továbbjutásért a kari 

csocsóbajnokságba. Az esemény jó hangulatban telt, és élvezetes meccseket játszottak a résztvevők. 

Végül a Levelezősök, és a Zacsik csapata jutott tovább. Köszönöm Varga Marcellnak a segítséget a 

szervezésben. 

MatKémBioKörnytud Vizsgatemető 

A Matematika, Biológia és Környezettudomány szakkal együtt szervezett vizsgatemető nagyon jól 

sikerült. Külön örültem neki, hogy igen sok kémiás gólyát sikerült vele megszólítani, valamint több 

felsőbbéves is el tudott jönni. 

Educatio, Nyíltnap 

Mind az Educatio, mind a Nyílt nap jól sikerült, egész sok érdeklődőt tudtunk a Kémia standhoz 

csábítani. Emellett szeretném külön megköszönni minden kémiás hallgatónak, aki segített az 

események lebonyolításában.  

Egyéb 

A kémia szakterület delegáltjai megfelelően ellátták feladataikat, tájékoztattak az ülésen 

történtekről. Mindennapi teendőimet elvégeztem, a levelezőlistát karbantartottam, 

delegáltságaimmal járó kötelességeimnek eleget tettem. 

Köszönöm, hogy elolvastad. 

Budapest, 2020. február 4. 
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