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Időrendi bontás: 

2019. 

 november 27.  Biológia Intézeti Tanács ülés 

 december 4.  ELTE TTK Kari Tanács ülés 

 december 5.  Biológia BSc tantervmódosítási fórum 

 december 10.  TTK HÖK rendkívüli Küldöttgyűlés 

 december 11.  Biológia Összintézeti Gyűlés 

 december 12.  Biológia BSc tantervmódosítási fórum 

 december 13.  Biológia Szakterületi Csoportülés 

2020. 

 január 9.-11.  EDUCATIO kiállítás 

 január 14  Környezettudományi Centrum tanács-ülés 

 január 17.  ELTE TTK Nyílt nap 

 január 21.  Környezettudományi Centrum tanács-ülés 

 január 23.  TTK HÖK rendkívüli Küldöttgyűlés 

 január 31.  MatKémBioKörnytud Vizsgatemető 

 február 5.  Biológia Intézeti Tanács ülés 

 

 

 



A 2019-es időszak: 

Az utolsó rendes Küldöttgyűlés óta eltelt két hónapban a vizsgaidőszakon kívül sok fontos dolog 

történt, amiről számot kell adni. 

November 27.-én részt vettem a Biológia Intézeti Tanács ülésén, ahol szó esett a tanulmányi 

reformmal kapcsolatos ad hoc bizottság ülésének időpontjáról és helyszínéről, illetve a Lovarda 

használatáról és annak alternatíváiról. 

Egészségügyi okok miatt sajnos ki kellett hagynom december 4.-ei Kari Tanács ülést és a december 5.-

i, a biológia BSc tantervmódosítási fórumot. 

A decemberben lévő programokon ezt követően már részt vettem, december 11.-ei Összintézeti 

ülésen főként az intézet működéséről tartott Miklósi Ádám igazgató úr tájékoztatót, valamint 

december 12.-én egy produktív fórumot sikerült lebonyolítani az intézeti oktatókkal a 

tantervmódosítást illetően. 

December 13.-ai Biológia Szakterületi Csoportülésen a korábbi fórumon történteket beszéltük meg, 

illetve sikerült megválasztani Gyulai Márton személyében a következő biológia szakterületi 

mentorfelelőst. Ezúton is köszönöm Kiss Fanninak, hogy jelen tudott lenni. 

 

A 2020-as időszak: 

A január az Educatio kiállítással kezdődött, ahol a tapasztalataim alapján sokan érdeklődtek a szak 

iránt. Ezúton is köszönöm a Gál Eszternek és Somodi Csengének, hogy részt vállaltak a  standolásban. 

Január 14.-én tartotta meg az év első ülését a Környezettudományi Centrum is, ahol a vezetőség 

összeállított Dékán úrnak egy anyagot, amiben arra kérik, hogy egyértelműen kommunikáljon a 

környezettudomány szak jövőjéről, illetve anyagi vonzata miatt fontolja meg a szak bővítését is. Az 

anyagot egy későbbi, január 21.-ei formális KTC ülésen adták át, aminek végül pozitív fogadtatása 

volt. 

A két KTC ülés között lezajlott az ELTE TTK Kari Nyílt napja is, ahol szintén remek hangulat fogadta az 

érdeklődőket. A környtanos segítők létszáma az utolsó pillanatig „lógott a levegőben”, de ettől 

eltekintve minden feladatra sikerült segítőket szervezni. A programon sok olyan diákkal is 

találkoztunk, akikben már korábban, az Educatio-n sikerült felkelteni az érdeklődést. 

Részt vettem a január 23.-i rekord gyorsaságú rendkívüli Küldöttgyűlésen is, ahol sikerült 

megválasztani az ösztöndíjakért felelős referensnek Schilling Biankát, gratulálok neki és sok sikert 

kívánok a munkájához! 

Január 23.-án lezajlott a MatKémBioKörnytud Vizsgatemető buli is, amiről pozitív visszajelzéseket 

kaptam, bár a hírek szerint volt aki a nagy ünneplés követően más kabátjával indult haza. 

Egyebek: 

Sajnos a sok teendő mellett meg kell említenünk a Biológia BSc szakot érintő problémát, amiben már 

a 2017-es tanterv módosítás óta ül. Nagyon sok hallgatónak az oktatási helyzet miatt a végzése a tét, 

kevés kötelezően választható tárgy van meghirdetve, azok is kevés hellyel és kredittel. Az új 

tantervben komoly hibák merültek fel, amik már tavaly elkezdtek felszínre törni, mostanra tetőzve a 



káoszt. Folyamatosan kommunikáltam Somodi Csengével és Nyitray Lászlóval az ügy érdekében, 

december óta még 3 kérdőívet futtattunk azzal kapcsolatban, hogy kinek milyen tárgyból kell bővítést 

intézni, hogy arra mindenképpen bekerüljön.  

A helyzet többnyire megoldódott, az időben végző hallgatóknak lesz elég kreditjük a tavaszi 

végzéshez. A csúszó hallgatóknak azonban más tárgyakkal kell pótolniuk az így kiesett krediteket. A 

helyzet következménye, hogy a február 5.-én tartandó Oktatási Bizottság ülésen átfogó változtatást 

szeretnének eszközölni a továbbiakban, a helyzet egyértelműen nem ismétlődhet meg. A megoldások 

közt szerepel új tárgyak bevezetése, illetve a kötelezően választható tárgyak kreditértékének 

átalakítása. 

Sajnos konkrétumokat csak a február 5.-ei Intézeti Tanács alatt fogunk elfogadni, ahol a felsorolt 

oktatási ügyeken kívül az új, 2017-es BSc-s záróvizsga tételsor elfogadása is terítékre fog kerülni. 

Elnézést kérek mindenkitől, hogy késve küldöm el a beszámolóm, de úgy gondolom, hogy a kialakult 

helyzetről írásban is meg kell emlékeznem. Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármi 

kérdésed felmerülne, keress nyugodtan! 

2020. 02. 04. 

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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