
Záróbeszámoló

Földrajz- és Földtudományi szakterületi koordinátor beszámolója

Ádám Rozália
2019.10.22 − 2020.10.17.

Időrendi bontás

2019.11.04. Választmány

2019.11.06. FF SzaCs bevonó

2019.11.15. Földes Csocsóbajnokság x
Retrobuli és Pubquiz

2019.11.19. Küldöttgyűlés

2019.11.22. FF IT

2019.12.03. Föltudományi szakirányválasztási
tájékoztató

2019.12.05. SzaCs

2019.12.10. Rendkívüli Küldöttgyűlés

2020.01.23. SzaCs − mentorfelelős választás

2020.01.23. Rendkívüli Küldöttgyűlés

2020.02.07. Küldöttgyűlés

2020.02.18. Földes játékest

2020.02.29. Téltemető földes kirándulás

2020.03.03. Küldöttgyűlés

2020.04.01. FF online játéknap

2020.04.10. FF online játéknap II.

2020.04.17. FF online játéknap III.

2020.04.19. Tisztségviselői ülés

2020.04.23. TOB ülés

2020.05.13. FF mentorszóbeli
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2020.06.04. FF IT

2020.06.14. Tisztségviselői ülés

2020.07.02. Tisztségviselői ülés

2020.07.07. Rendkívüli Küldöttgyűlés

2020.08.04. Küldöttgyűlés

2020.08.10. Tisztségviselői ülés

2020.08.19. FF Gólya-Mentor Találkozó

2020.08.27. FF GMT

2020.08.30. FF GMT

2020.08.31. Küldöttgyűlés

2020.09.07. TOB ülés

2020.09.08. FF IT

2020.09.17. TOB ülés

2020.09.25. Online SzaCs

2020.10.06. FF IT

A dőlt betűvel szedett eseményeken nem tudtam részt venni.

Beszámolók

Korábbi beszámolóim, illetve a legutóbbi pályázatom az alábbi linkeken érhetőek el:
https://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2019-11/ffszk_beszamolo_10.

22-11.17.pdf
https://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2020-02/ffszk_beszamolo_2019.

11.17-2020.02.07.pdf
https://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2020-02/ffszk_beszamolo_2020.

02.07-03.02.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/webform/palyazat_tisztsegre/ffszk_palyazat.

pdf

Előszó

Jól látható, hogy habár már egy éve töltöm be ezt a tisztséget csupán három beszá-
molót írtam a Küldöttgyűlés számára. Ez többek között a vírushelyzetnek köszönhető.
Nyár végén a tisztségviselők már összefoglalták munkájukat, azonban erre nekem nem volt
lehetőségem, mivel a BSc elvégzését követően megszűnt a jogviszonyom és vele a tisztségi
pozícióm. Az augusztus 31-ei Küldöttgyűlésen ismét megpályáztam a tisztséget és bizal-
mat szavaztak nekem. Most e pályázatom óta eltelt időszakra szeretnék reflektálni, mivel
a korábbiakra megtettem az augusztusi pályázatomban, mely szintén szerepel a linkek
között.
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Szeptembertől napjainkig

Az előző pályázatomban újult erővel és lelkesedéssel ecseteltem, hogy milyen szabadtéri
programot szerveznék, mivel akkor még a hivatalos álláspont szerint ezekre volt lehetőség.

Azonban augusztus 30-án este villámcsapásként érte a TTK hallgatóit, hogy a kari
vezetés távoktatást rendel el és csak a legszükségesebb (terep)gyakorlatokat és laborokat
tartja meg élőben. Az elsőévesek kritériumdolgozatai 31-ére voltak meghirdetve és lát-
szólag előre tájékoztattuk őket mindenről, azonban ez egy nem várt fordulat volt. Éppen
ezért itt is szeretném megköszönni a mentoraink munkáját, valamint Vajdovich Noémi,
földrajzos mentorfelelős koordinálást, amiért a helyzetet a legkiválóbban megoldotta −
míg én sajnos épp elfoglalt voltam.

Szeptember első hetében még mindannyian azon voltunk, hogy a gólyáknak a lehető
legjobb Orientációs Napokat szervezzük le, azonban sajnos a járványhelyzetre való tekin-
tettel kénytelenek voltunk lemondani az eseményt.

Ennek ellenére az a tapasztalatom, hogy a gólyák között így is kialakult némi közös-
ség érzés − köszönhetően a Gólya-Metor Találkozóknak, ahol sok visszatérő volt és az
egyik 40 főt számlált. A mentorok azóta is kitartóan igyekeznek közösséget építeni és a
korlátozásoknak megfelelő programokat szervezni.

Az évkezdést követően részt vettem a két TOB ülésen, ahol a nemzeti felsőoktatási
ösztöndíjra beérkezett pályázatokat és az önköltség csökkentési kérelmeket vitattuk meg.
A szeptember 8-ai Intézeti Tanács ülésen többek között hosszan szó volt a kialakult hely-
zetről, illetve a terepgyakorlatok és tömbösített gyakorlatok egyeztetésének nehézségeiről.
Az októberi ülésen egyhangúlag támogattuk Harangi Szabolcs intézetigazgató eddigi mun-
káját, aki az elkövetkezendő években is tovább vezeti majd a Földrajz- és Földtudományi
Intézetet.

Szeptember végén megtartottam az első online SzaCsot Zoom-on keresztül, amely
habár elsőre egy kényszer megoldásnak tűnt, egészen jól sült el. Úgy tapasztaltam erre is
szüksége van a hallgatóknak, így havonta tervezek tartani egyet a jövőben.

Zárszó

A fogadóóráimat, amikor lehetséges volt megtartottam, a hallgatói megkersésekre re-
agáltam, továbbá a delegáltságaimnak eleget tettem. A munkámat mindig igyekeztem a
legjobb tudásom szerint végezni.

Az elmúlt egy év szerintem senkinek nem volt könnyű, épp ezért szeretnék köszönetet
mondani a szakterület magjának, akikre mindig támaszkodhattam és örömmel segítettek
nekem − igaz, fura a kifejezés, de remélem Ti magatokra ismertek! Valamint a mento-
roknak, mentorfelelősöknek, illetve a többi tisztségviselőnek, akik mind azon dolgoztak,
hogy ebből a bonyolult helyzetből a lehető legjobbat hozzuk ki.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármilyen kérdésed lenne, bátran
keress meg!

Budapest, 2020.10.17. Ádám Rozália
Földrajz-, és Földtudományi Szakterületi Koordinátor

foldtudszk@ttkhok.elte.hu
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