
Fizika Szakterületi Koordinátor

Küldöttgyűlési beszámoló 2020.03.03

Időrendi Bontás
• 2020. Február 17 - Fizika SZACS

• 2020. Február 19 - Fizikus Társas

• 2020. Február 27 - Fizika intézet összdolgozói értekezlet

• 2020. Február 27 - Fizikus Kincskeresés

1. Absztrakt
Az előző küldöttgyűlés óta eltelt idő közepesen eseménydúsan telt. A szokásos események
mellett a legfontosabb az új mesterszakos tanterv elfogadása volt.

2. Programok
A két szakterületi esemény ami megrendezésre került egy társasjáték est és egy kincskeresés
volt. A társas-est mindig egy nyugisabb program, ahol délután összeülünk egy átrendezhető
teremben, és kifulladásig társasozunk, ez a mostani alkalommal is sikerült.
A kincskeresés a félév első komolyabb eseménye volt. A házverseny részeként a szokásos
nyomok mellett a különböző helyszíneken a csapatoknak változatos feladatokat is meg kellett
oldaniuk, amire a pontokat kapják. Ezt Dórival közösen szerveztük, és meglepően pozitív
visszajelzéseket kaptunk vissza.

3. Delegáltságok, megbeszélések
17-én megtartottuk a félév első szakterületi csoport ülését. Ez főleg ötleteléssel telt a félév
során megrendezésre kerülő eseményekről. Többek közt egy tavaszi házversenyes hajtás ötlete
merült fel, amit mindenképp szeretnénk megtartani ha megfelelő idő lesz hozzá.
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4. MSc tantervmódosítás
A mesterszakos tantervmódosítás is az utóbbi pár héten ment végbe. Itt nagyrészt a
felsőbbéveseket kértem, hogy mérlegeljék a változásokat, mivel én BSc-s ként még nem
nagyon látom azt, hogy mesteren milyen módosításoknak van értelme. Az összdolgozói
értekezletek után végül egy hallgatók számára megfelelő tanterv alakult ki, amirl a következő
héten fog szavazni az Intézeti Tanács. A legfőbb módosítások a kontaktórák számának
csökkentése és a kutató fizikus specializáción a modulok eltörlése volt. Összességében egy
modernebb, hallgatóbarátabb tanterv mint a korábbi volt.

5. Egyebek
A levlistákat figyeltem, küldtem e-mailt a záróvizsga jelentkezésre emlékeztetőként a
hallgatóknak, és a beérkező speci vagy céges nyílt nap ajánlatokat is kiküldtem. A szokásos
félév eleji problémák is megoldásra kerültek, mint például a kevés laboratóriumi férőhely.

6. Záró gondolatok
Már zajlik a nagyob tavaszi programok szervezése, amik közül a legfontosabb talán a BioFiz
felező lesz. Ezt Ádámmal már elkezdtük szervezni, Április 3-án, pénteken fogjuk tartani a
Hétker Pub-ban, ahol már meg is van a foglalás.
A mentorrendszerünk is megindult, a szakról 14 jelölt van, akik közt akadnak idősebbek és
gólyák is jó arányban. Jancsival már tervezünk egy rövidebb beszélgetést azkkal akik először
jelentkeztek mentornak, hogy kicsit letisztázzuk nekik, hogy is fog zajlani a mentorképzés.

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

Budapest, 2020. 02. 29.
Kovács Zoltán
Fizika Szakterületi Koordinátor
fizikaszk@ttkhok.elte.hu
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