
 

 

 

 

Beszámoló 

Biológia és környezettudományi 

szakterületi koordinátor 

2020.02.07. – 2020.03.03. 
 

 

Időrendi bontás: 

2020. 

 február 10.  Mentorrendszer bevonó 2020 

 február 12.  Kari Tanács ülés 

 február 17.  Biológiai Oktatási Bizottság ülés 

 február 20.  Tanulmányi és Oktatási Bizottság ülés 

 február 25.  Oktatói beszélgetés az MSc-ről 

 február 26.  Tanulmányi reform megvitatása 

 

Hivatalos ülések: 

Előző beszámolómban a február 5.-én tartott Biológia Intézeti ülésről, illetve a biológiai oktatási 

bizottsági ülésről részletekben nem, csak témakör szempontjából írtam, az üléseken nem volt ettől 

eltérés. Emiatt térjünk is át az utolsó Küldöttgyűlés utáni időszakra: 

A február 10.-én tartott Mentorrendszer bevonó sikerrel zajlott, az eseményen sok olyan hallgató is 

részt vett, akik csak a vizsgaidőszak után gondolkoztak el a mentorságon. Meg szeretném említeni, 

hogy nagyon sok jelöltünk van, a bevonót követően is sikerült új jelölteket szerezni. Az is bizakodásra 

ad okot, hogy ebben az évben három környezettanos hallgató is jelentkezett mentornak, ami az előző 

éveket tekintve mindenképpen kiemelkedő előrelépés a szakterület szempontjából. 

Február 12.-i Kari Tanács ülésen részt vettem, ahol szóban előkerült Müller Viktorék által jegyzett 

tanulmányi reform tervezet, a hónap során ezzel az anyaggal foglalkoztam a legtöbbet. 



A kari tanácsülést követően február 17.-én ülésezett újra a biológiai oktatási bizottság, ahol a jövő évi 

tantervről egyeztettünk. A kari tanácson előkerült reform anyagnak minden pontban megfelel az új 

tanterv. 

Február 20.-ai TOB ülésen részt vettem. 

Február 25.-én egy nem hivatalos beszélgetésen is részt vettem, ahol Somodi Csengével és Lekics 

Lászlóval az oktatókkal beszélgettünk a BSc-MSc átmenetről. Sok hallgató választ mesterképzéshez 

más egyetemet, ennek okairól, megoldásairól beszélgettünk és előkerült a tanulmányi reform 

vitaanyag is. Az oktatók közül Timár Gábor, Szalai István és Simon Péter volt jelen. 

A tanulmányi vitaanyagról sokat beszélgettünk a kari tanács delegáltakkal, amit később, február 26.-

án egy személyes találkozó keretein belül meg is vitattunk Kacskovics dékán úrral és Müller Viktorral. 

Az anyag összességében hallgatóbarát, a változtatásokat üdvözlendőnek tartjuk, de kifejeztük 

aggodalmunkat az OHV kérdőívekkel, és az angol MSc bevezetésével kapcsolatban. Az OHV jelenlegi 

formájában működésképtelen, a kérdések rosszak, a lekérhető adatok pedig nehezen kezelhetőek. Az 

angol MSc kapcsán jó ötletnek tartjuk, hogy a BSc-s hallgatók számára elérhető legyen angol nyelvű 

kurzus, ami felkészítené őket a mesterképzésre. 

Egyebek: 

A hivatalos üléseket és a félévkezdési nehézségeket leszámítva zökkenőmentesen zajlott minden. 

Kovács Zoltánnal elkezdtük szervezni a Bio-Fiz felezőt, aminek időpontját április 3.-ára tűztük ki. A 

helyszín hosszas mérlegelés után a Hétker Pub lesz, ezúton is köszönöm szépen Zoltán szervezését. 

A többi szakterületnél ebben az időszakban zajlottak a társas estek és mindegyik osztatlan sikert 

aratott. A későbbiekben mi is szeretnénk hasonló programot szervezni a biológus és 

környezettudományos hallgatóknak, a visszajelzések alapján erre március végén, vagy áprilisban fog 

sor kerülni. 

Az utódkeresés kapcsán Péli Noémi keresett fel, a felkészítést elkezdtük és szorgalmaztam, hogy 

jelenjen meg a mentorprogramokon is. Így már most ismerkedhet a mentorjelöltekkel. Mivel előző 

időszakban mentorfelelősként tevékenykedett nagy reményeket fűzök hozzá. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármi kérdésed felmerülne, keress nyugodtan! 

2020. 02. 29. 

Gugyerás Ádám 
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