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"This is the way." /Mandalorian/ 
 



  

Időrendi bontás: 
2020. február 13. Fizika Intézet összdolgozói értekezlet 
2020. február 17. Fizika SZACS 
2020. február 27. Fizika Intézet összdolgozói értekezlet 
2020. február 27. Fizikus kincskeresés 
 

Általános teendők: 
A legutóbbi küldöttgyűlés óta kevesebb, mint egy hónap telt el, illetve a költségvetésünket 
sem ismertem még, így leginkább csak az előkészítése kezdődhetett el a következő időszak 
rendezvényeinek. Az elmúlt időszakban is kezeltem a hozzám tartozó levelezést, 
megtartottam a fogadóóráimat. Többször is egyeztettem Lacival és Kornéllal a 
rendezvények kapcsán, részt vettem egy rövid informális beszélgetésen a gólyatábor 
kapcsán is. 
 

Események: 
Részt vettem a Fizika Intézet összdolgozói értekezletein, ahol a tanterv módosításokról 
beszéltünk. A tanáris tanterv végül nem változott, az intézet szeretné megvárni a 
hamarosan megjelenő képzési és kimeneteli követelményeket a változtatásokkal. Az MSc 
átalakítására elkészült a terv. Bár a tárgyak száma jelentősen csökkent, a hallgatók 
óraterhelése is lényegesen kisebb lett. A modulok helyett záróvizsga tematikát kell majd 
választani és ahhoz kapcsolódóan felvenni a tárgyakat. Összességében csak eddig is 
népszerűtlen tárgyak tűntek el, így azt gondolom jól sikerült az átalakítás. 
Múlt csütörtökön Zolival együtt szerveztünk egy, az egész éven át tartó házversenyhez 
kapcsolódó kincskeresést. 
 

Előkészületek: 

A jelenleg legaktívabban futó projekt az Überfúzió szervezése, a helyszín a jól ismert ELTE 
Music Pub lesz, Bennel való együttműködésünknek köszönhetően pénteken felkerült 
facebook-ra az esemény, ahol hamarosan láthatjátok a további részleteket is. 
Egyik hallgatótársam megkeresett egy érdekesnek ígérkező programötlettel. Az egyik 
ausztriai egyetemen működő "Think & drink"-hez hasonlóan mi is szervezhetnénk 
sörözéssel vagy borozással egybekötött beszélgetéseket az oktatók, doktori képzésben 
résztvevők és hallgatók között. Ennek segítségével a különböző szakon tanulók 
megismerkedhetnek mások kutatásaival is, sőt a határterületeken kutatók között 
együttműködések alakulhatnak ki. Az első ilyen eseményt áprilisban tervezzük a Bólyai 
kollégiumba, de ha sikeres lesz rendszeressé is válhatnak ezek a találkozók. 
 
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha kérdésed merült fel keress bátran 
elérhetőségeim valamelyikén. 
 
Tata, 2020. 02. 29. 
 

Körtefái Dóra 
rendezveny@ttkhok.elte.hu 

 
 


