
Fizika Szakterületi Koordinátor

Küldöttgyűlési beszámoló 2020.02.07

Időrendi Bontás
• 2019. November 21 - Fizikus csocsó (betegség miatt nem tudtam ott lenni)

• 2019. November 27 - Fizika Intézeti Tanács

• 2019. November 28 - Fizikus Pubkvíz

• 2019. December 2 - Tisztségviselői csapatépítés

• 2019. December 3 - Mentorfelelős-választó SZACS

• 2019. December 4 - Mentorbevonó

• 2019. December 20 - TTK HÖK Karácsony

• 2020. Január 10-11 - Educatio kiállítás

• 2020. Január 17 - ELTE TTK Nyílt Nap

• 2020. Január 23 - Rendkívüli küldöttgyűlés

• 2020. Január 31 - Tanáris-Fizikus vizsgatemető

• 2020. Február 5 - Fizika Intézeti Tanács

1. Absztrakt
A félév végét is igyekeztem programokkal kitölteni, ami szerintem nagyjából megvalósult. A
mentorfelelősünket sikerült megválasztani, és elindult a mentorrendszer szakteren belüli
promózása. Januárban az Educatio és a Nyílt Nap volt a két legfontosabb esemény.
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2. Programok
Az időszakot a kari csocsóbajnokság szakos válogatójával kezdtük meg. Sajnos betegség miatt
nem tudtam rajta részt venni, de Dóri szerencsére le tudta vezényelni, köszönöm neki a
segítséget. Rá egy hétre a fizikus házverseny keretében egy Pubquiz-t tartottunk a
Borpatikában, amit Szigeti Balázs és Solymos Adrián állított össze és vezetett le.
Decemberben két tisztségviselői csapatépítő esemény is volt, egy kincskeresés és egy
karácsonyi buli. A vizsgaidőszakot a Tanári Szakterülettel közös vizsgatemetővel zártuk, ahol
a résztvevők egy pubquiz-en is részt vehettek. Itt Lőrincz Péterrel közösen szerveztük az
eseményt, és úgy gondolom jól sikerült.

3. Educatio és Nyílt nap
A Január az egyetemen a vizsgák mellett a felvételizők meggyőzéséről is szól, ami főleg a
fenti két eseményen zajlik. Az Education a szakterületet csütörtökön Szakállas Nikolett, Péntek
délelőtt Somogyfoki Réka, Péntek délután és Szombaton pedig én voltam kint standolni. Az
érdeklődők száma sajnos a stand elhelyezkedése miatt nem volt egetrengetően sok amikor én
voltam, de az érdeklődők akik jöttek általában komoly érdekldők voltak, és remélem sikerült
őket meggyőzni hogy hozzánk jöjjenek fizikusnak más egyetemek helyett.

A Nyílt napon szerencsére egy egészen nagy standot kaptunk, ahol a laborokból és a Mafihéből
lehozott kísérletekkel szórakoztattuk az érdeklődőket, majd miután már figyeltek, meséltünk
nekik a szakról. Itt sok hallgatói segítő volt, ezért inkább nem írom le őket. A standolás és az
intézeti előadások után még laborokba is kísértük az érdeklődőket.

4. Delegáltságok, megbeszélések
A korábbi IT-n részt vettem, a jövőben lévőn pedig tervezek részt venni. Ezen kívül többször
beszéltem Horváth Ákossal és Jenei Péterrel a nyílt nappal kapcsolatban. A december eleji
SZACS-on főleg a mentorfelelős választás volt a téma. A szakterület itt nagy többséggel
elfogadta Papp János pályázatát, akivel úgy gondolom egy jó mentorgárdát tudunk összehozni.

5. Tanulmányi ügyek
A vizsgaidőszak és a ZH-k magukkal hozták a hallgatók mindenféle tanulmányi kérdéseit is.
Ezeket megváalszoltam, vagy megbeszéltem őket az oktatási intézetigazgatóhelyettesünkkel és
azt továbbítottam. Még mindig akadnak problémák, főleg az új tanterv radikális változásai
miatt a korábban kezdőkkel akik csúsznak. Ezeket remélem sikerül megoldani, és senkinek
sem származik belőle hátránya.
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6. Záró gondolatok
A félévnek ez az időszaka mindig egy kicsit más, a ZH-hét és a vizsgaidőszak miatt. A
következő beszámolómig remélem körvonalazódik a mentorgárda a szakterületen, és még több
és változatosabb programot igyekszek majd szervezni a szakterületnek.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Ha valami kérdésed van, keress nyugodtan.

Budapest, Mafihe Iroda, 2020. 02. 04.
Kovács Zoltán
Fizika Szakterületi Koordinátor
fizikaszk@ttkhok.elte.hu
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