
  
 

             

 

Beszámoló 

 

 
Időrendi bontás 

2019. 11. 20. Kari Rekrutációs Bizottság  

2019. 11. 27. Biológia Intézeti Tanács 

2019. 12. 02. Kari Rekrutációs Bizottság  

2019. 12. 02. TTK HÖK Csapatépítés 

2019. 12. 05. biológia BSc tantervmódosítással kapcsolatos fórum  

2019. 12. 10. rendkívüli Küldöttgyűlés 

2019. 12. 12. biológia BSc tantervmódosítással kapcsolatos fórum  

2019. 12. 13. Bio SZACS 

2019. 12. 19. Kari Rekrutációs Bizottság 

2019. 12. 20. TTK HÖK Karácsony 

2020. 01. 07.  Kari Rekrutációs Bizottság 

2020. 01. 07. – 11. Educatio kiállítás 

2020. 01. 17. Kari Nyílt Nap 

2020. 01. 23. Kari Rekrutációs Bizottság 

2020. 02. 05. Biológia Intézeti Tanács 

2020. 02. 05. Biológia Intézet Oktatási Bizottság  

 

 



  
 

Kari Rekrutációs Bizottság: 

A bizottság munkája igen aktív volt az utóbbi hónapokban tekintve, hogy igen sok szervezési 
feladat akadt a Nyílt Nap körül. A megbeszélések során részletekbe menően áttekintettük, a 
programtervet, és a logisztikai feladatokat, valamint, hogy pontosan milyen szóróanyagokat 
rendeljünk milyen mennyiségben. Közös megegyezéssel elkészíttettük a szakos roll up-okat, 
szórólapokat, megalkottuk a „TTK KarrierNap és Innovációs piac” ötlet koncepcióját. Utóbbi 
program valószínűleg március vége felé fog megrendezésre kerülni, karrierbörze jelleggel. 

A Nyílt Nap sikeresen lezajlott, bár a látogatók száma kevesebb volt, mint a tavalyi évben. A 
programot követően átbeszéltük a felmerülő problémákat, és hogy a jövőben mire érdemes 
figyelni, min lehetne javítani. Sajnos az igényelt hallgatói segítők számát tekintve nem 
kifejezetten volt sikeres a kommunikáció, valamint jó pár félreértés is történt, de a bizottság 
tagjai biztosítottak arról, hogy a jövőben próbálnak majd ezen javítani, és természetesen én is 
megnyugtattam őket, hogy ezentúl is számíthatnak a HÖK segítségére a hasonló programok 
szervezésében. 

 

Educatio kiállítás: 

Az Educatio kiállítás szervezését a Rekrutációs Egyeztető Bizottság végezte. Sajnos a december 
4.-ei ülésen egyéb elfoglaltságom miatt nem tudtam részt venni, de Báli Bernivel személyesen 
egyeztettem minden fontos tudnivalóval kapcsolatban az ülés után. A program nagyon 
gördülékenyen zajlott, pillanatok alatt találtunk elegendő hallgatói segítőt, és a TTK-s előadás 
is mindenkinek nagyon tetszett. 

 

TTK HÖK Csapatépítés: 

Körtefái Dórival szerveztünk egy kincskereséssel egybekötött csapatépítőt a tisztségviselőknek. 
A kincskeresés az északi, és déli épületben zajlott, majd a Pinyóban végződött. A résztvevőknek 
tetszettek a feladatok, és az este hátralevő fele is jó hangulatban zajlott. Bár szakmai program 
ez alkalommal nem volt, mindenképpen szeretném ha sor kerülhetne rá akár egy vezetőképző, 
akár egy kora tavaszi Tisztségviselői Nap formájában. 

Sajnos a közös karácsonyozáson csak kevesen tudtunk részt venni a vizsgák, ZH-k miatt, de a 
program kellemes családias hangulatban zajlott. 

 

Biológia Bsc tantervmódosítással kapcsolatos fórum:  

Az intézetben esedékes tanterv reformmal kapcsolatban december folyamán 2 fórum is 
megrendezésre került, ahol részletesen átbeszéltük a mostani tanterv problémáit, és a lehetséges 
megoldási lehetőségeket. A Kovács M. Gábor vezetésével elkészített vitaanyagot is 
megvitattuk. Sajnos az első alkalommal hallgatók közül csak én voltam jelen, a 2. fórumon 
viszont már Ádámmal együtt tudtuk a SZACS álláspontját képviselni. Bár említettük, hogy ez 
az időszak a hallgatóknak nem a legmegfelelőbb a vizsgák, ZH-k miatt, a téma fontossága, és 
sürgőssége miatt minél előbb sort kellett keríteni a fórumokra. 



  
 

 

 

 

 

Egyéb: 

A Biológia Intézetben óriási probléma az utóbbi időben, hogy nem hirdetnek meg elég 
kötelezően választható tantárgyat, így jó pár hallgató diplomája veszélybe került. Ezzel 
kapcsolatban folyamatosan egyeztettem Ádámmal, valamint Lacival együtt Dékánhelyettes 
Asszonnyal, és Dékán Úrral is beszélgettünk a problémáról, akik biztosítottak minket, hogy 
mindent meg fognak tenni, hogy a kialakult helyzetet a lehető legfájdalommentesebb módon 
oldják meg. 

Ezúton is nagyon szeretném megköszönni mindenkinek aki részt vett az Educatio kiállítás, és 
Nyílt Nap lebonyolításában, szervezésében. Külön köszönöm Matyinak, Bennek, Rozinak, 
Fanninak, Balázsnak, és Szabolcsnak, hogy az Educatio-s TTK-ról szóló előadásban részt 
vettek, mindenki szerint nagyon jól sikerült. A szakterületi koordinátoroknak köszönöm a  
hallgatói segítők toborzásában való aktív részvételt, valamint Gábornak, hogy a Nyílt Napon 
koordinálta a regisztrációs feladatokat ellátó segítőket.  

 

Zárszó: 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Ha bármilyen kérdés merülne fel benned,keress 
bátran e-mail-en keresztül, telefonon, vagy akár személyesen. 

 

Budapest, 2020. 02. 04.                                                                         Somodi Csenge 

                                                                                                                Elnökhelyettes 

                                                                                                              ELTE TTK HÖK 

                                                                                                   elnökhelyettes@ttkhok.elte.hu 

                                                                                                       Mobil: +36 20 380 4201 


