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Beszámoló 

Kémia Szakterületi koordinátor 

2020. augusztus 1. 

Időrendi bontás: 

 Március 18. – Intézeti Tanács 

 Április 29. – Intézeti Tanács  

 Május 6. – Kari Tanács 

 Május 13. – Kari Tanács 

 Június 3. – Intézeti Tanács 

 Június 10. – Kari Tanács 

 Június 24. – Kari Tanács 

 Július 7. – ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlés 

 Július 8. – Intézeti Tanács 

 Július 15. – Rendkívüli Kari Tanács 

A dőlt betűvel szedett eseményen nem tudtam megjelenni. 

Intézet 

Oktatás 

Az elmúlt félév a távoktatásról, valamint ennek megszervezéséről szólt, melyben én is 

kivettem a részemet. Főként a hallgatók visszajelzéseit továbbítottam az intézet felé, hogy 

javíthassanak az oktatás színvonalát. Emellett sajnos a vizsgák megszervezése sem volt 

zökkenőmentes, de a felmerülő problémákat sikerült megoldani az intézetvezetés 

segítségével. 

Kémiai Intézet Kiváló Oktatója 

Szerencsére sikerült idén is odaítélni KIKO díjat. A szavazás menetét idén is én felügyeltem, 

és ezúton is szeretném megköszönni Balga Gábornak és Deák Péternek a segítséget a 
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kérdőívek kiküldésében. Örömmel láttam, hogy a tavalyihoz képest igen sok beterjesztés 

érkezett, valamint a végső szavazáson is nagy volt a részvételi arány. A díj átadását sajnos a 

karantén akadályozta, terv szerint szeptember elején kapja meg a nyertes.  

Mentorrendszer 

A mentorok képzést igyekeztünk a körülményekhez képest a lehető legjobban megoldani. Az 

összmentoros képzések mellett tartottunk csak a szakos mentoroknak szóló eseményeket is, 

Teamsen keresztül. Ezeken többek között az új tantervet ismertettem a mentorokkal, 

valamint a facebook csoport moderálási feladatait beszéltük át. Összességében nagyon 

örülök az idei mentorgárdának, hiszen végre új embereket is sikerült bevonzani a kémiás 

közéletbe, akik remélhetőleg a jövőben is aktívak lesznek.  

Programok 

A kialakult helyzet ellehetetlenítette a programok szervezését, de a TéTéKás honfoglaló 

bajnokság elődöntéjét sikerült megszervezni. Ezen sajnos elég kevés ember jelent meg, de jó 

hangulatban telt a verseny. 

Egyéb 

A kémia szakterület delegáltjai megfelelően ellátták feladataikat, tájékoztattak az ülésen 

történtekről. Mindennapi teendőimet elvégeztem, a levelezőlistát karbantartottam, 

fogadóóráimat megtartottam, delegáltságaimmal járó kötelességeimnek eleget tettem. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad. 

Tiszafüred, 2020. augusztus 1. 
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