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ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlési beszámoló 

Földrajz- és Földtudományi szakterületi koordinátor beszámolója  

Ádám Rozália 

2019.11.19. – 2020.02.07. 

 

 

Időrendi bontás: 

2019.11.22. FF Intézeti Tanács 

2019.12.03. Földtudományi szakirányválasztási 

 tájékoztató 

2019.12.04. Mentorbevonó 

2019.12.05. SzaCs 

2019.12.10. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

2020.01.09-11. Educatio Kiállítás 

2020.01.17. ELTE TTK Nyílt Nap 

2020.01.23. SzaCs 

2020.01.23. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

2020.02.04. FF Intézeti Tanács 

 

Szöveges beszámoló 

Már időrendi bontáson látszik, hogy az elmúlt 3 hónap, amelyet ez a beszámoló összefoglal, 

hosszú volt és nem eseménytelen. Ezen időtartam közül is a szorgalmi időszak utolsó előtti hete 

volt a legsűrűbb számomra. 

A szakirányválasztási tájékoztatón szerettem volna, ha nemcsak a szakirányok, de a 

tudományterületek is bemutatkoznak. Ezért a geológia szakirányt összesen négyen mutatták be, 

három tanár és egy doktorandusz, amivel – lássuk be – túllőttem a célon. Az esemény így elég 

hosszúra nyúlt és próbára tette a hallgatók érdeklődését. Ugyanakkor azt remélem az esemény 

a hallgatók számára nem volt nagy kudarc és tudtam azoknak segíteni, akik addig nem jutottak 

döntésre. A tájékoztató részvételi arányán is meglátszott, miért is van annyira szükség a jó 

reklámra és a rekrutációra. Habár a visszajelzésekhez képest többen jelentek meg, az elmúlt 

évek tapasztalatai alapján, akik eljönnek már tudják, mit akarnak. Akik pedig egy félév alatt 

sem jöttek rá, azok sajnos egy ilyen eseménynek sem adnak esélyt. És a szakirányválasztási 

számok alapján az egyetemet sem folytatják. Harmadévesként tudom, hogy az, hogy idén 48 

Földtudományi BSc-s hallgató választott szakirányt, elég erős létszámcsökkenést jelez. 
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Másnap délután került sor a mentorbevonóra, amely szerintem jól sikerült. Először a 

mentorkoordinátor, Fanni tartott egy rövid tájékoztatót, majd külön váltunk szakterületek 

szerint. Földes részről több mentor is részt vett az eseményen, így velük közösen igyekeztem 

megismertetni az érdeklődőkkel a mentorrendszert. 

Január közepén került megrendezésre az Educatio Kiállítás, amelynek minden napjára sikerült 

hallgatói segítséget találnom a szakos standokhoz. Tudomásom szerint fennakadások nélkül 

zajlott az esemény. A pénteki napon én is kint voltam, megtisztelő feladatként 

népszerűsíthettem a Földtudományi alapszakot a kiállítás színpadán a kar idősávjában más 

hallgatókkal egyetemben. Ekkor személyesen megtapasztalhattam, amiről a kint lévők 

tájékoztattak, hogy kígyózó sorok állnak a standjainknál! 

A következő jeles eseményre egy héttel később került sor. Habár az Intézetek elég későn 

nyilatkoztak a Nyílt napra szükséges létszámról, azt hittem a lehető legjobban megoldottuk a 

helyzetet. Igaz, a honlapon nem volt külön feltűntetve, a specializációk külön asztalokat 

foglaltak el és mindenhol hatalmas tömeg volt, rengeteg érdeklődővel.  A hallgatói és a sok 

pozitív látogatói visszajelzés alapján, szerintem az eseményt óriási sikernek könyvelhetjük el. 

Még a vizsgaidőszak ideje alatt sikerült tartanunk egy szakterületi csoporti gyűlés, amely az 

új mentorfelelős jelöltek szempontjából volt lényeges. A szervezés nem ment egyszerűen, hisz 

még sokan vizsgáztak, viszont szerettem volna, ha minél többen részt tudnak venni. Ezért is 

szeretném külön megköszönni itt Kiss Fanninak, hogy ilyen kései értesítés mellett is el tudott 

jönni és személyesen faggatta jelöltjeinket! A csoport végül egyhangú támogatásról biztosította 

őket, Mihályi Pétert a földtudós részről, illetve Vajdovich Noémit és Varga Barbit, akik közösen 

vállalták a földrajzos pozíciót. Itt is szeretném megköszönni Németh Csillának és Kupi 

Dávidnak eddigi munkájukat, illetve a sok jó kérdést, amit feltettek ezzel is segítve a több, mint 

húsz megjelent hallgató döntését! 

A kötelezettségeimnek megfelelően szorgalmi időszak alatt fogadóóráimat megtartottam, 

illetve az időrendi bontásban megemlített két ülésen, delegáltságomnak eleget téve, 

megjelentem. Továbbá pályázatombeli ígértemnek megfelelően dolgozom a szakterületi 

honlapon és az hamarosan új pompájában elérhető lesz mindenki számára! 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

Ha bármi kérdésed, illetve észrevételed lenne, nyugodtan keress fel akár személyesen akár 

online felületen keresztül! 

Budapest, 2020. február 4. 


