


Időrendi bontás
• 2020.10.26 - Spooktóberi fizikus mémverseny

• 2020.11.01 - Szakterületes mentorrendszer kibeszélő

• 2020.11.05 - Megbeszélés Vígvári Cseperke mentorkoordinátorral

• 2020.11.05 - Fizika SZACS

• 2020.11.13 - Tisztségviselői ülés

• 2020.11.19 - Szakterületi koordinátoros kupaktanács

• 2020.11.24 - Rendkívüli küldöttgyűlés

• 2020.11.25 - Fizika Intézeti Tanács

1. Gólyák bevonása
Személyesen úgy gondolom, hogy a távoktatás és a vírushelyzet nehéz helyzetbe állította a
hallgatói közéletet. Ez sajnos legfőbbképpen a gólyák bevonásában okozott nehézségeket,
érezhetően kevesebben kapcsolódtak be közülük a szakterületi csoport működésébe. Ennek
ellenére az online szervezett eseményeken általában szép számmal jelen vannak, ami
bizakodásra ad okot. Remélem, hogy a lassan induló mentorrendszer mint mindig, most is egy
belépő lesz sok hallgató számára a szakterület közösségi életébe, és így a helyzet
normalizálódni fog.

2. Programok
Október végén tartottunk egy fizikus mémversenyt a facebookon, ahol jó arányban vettek részt
a hallgatók, és szép pályaművek is érkeztek be. A másik tervben lévő nagy program egy online
társasjáték/videojáték-est a tanári szakterülettel közösen, ami sajnos eddig mindig tolódott
időpontilag, de remélhetőleg jövő héten már le tud zajlani. Ezt is a már megszokott discordon
szeretném megtartani.

3. Megbeszélések
Vígvári Cseperke mentorkoordinátor kérésére November 1-én tartottam a mentorokkal és a
mentorfelelősünkkel egy megbeszélést, ahol átvettük, kinek mik voltak a tapasztalatai az idei
mentorrendszerrel, főleg az online részre átállás után. Az itt elhangzottakat továbbítottam
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Csepinek November 5-én egy megbeszélés során, ahol úgy gondolom sok hasznos dolog
felmerült.

November 5-én tartottam egy Fizika SZACS-ot, ahol a szokásos problémák átbeszélésén kívül
az esetleges események időpontjait is egyeztettük.

A 13-ai tisztségviselői ülésen felmerült, hogy mindegyik szakterület szeretne online társasestet
tartani, így a többi szakterületi koordinátorral összeültünk ötletelni, hogy ki miket gondolt már
ki az eseményhez, és ötleteltünk is, hogy mivel lehetne még feldobni őket.

25-én lezajlott az első Intézeti Tanács ülés az új intézetigazgató, Katz Sándor vezetésével. A
legfontosabb felmerülő kérdés az volt, hogy a következő félévben az Intézet hogyan tervezze
elindítani a laborokat. Az intézetvezetés megkérte a hallgatói delegáltakat, hogy mérjük fel a
többi hallgató körében mit preferálnának, amit a következő intézeti tanácsig megteszünk.

4. Zárszó
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Ha bármi kérdésed van a beszámolómmal
kapcsolatban, keress nyugodtan a fizikaszk@ttkhok.elte.hu e-mail címen.

Budapest, 2020. 11. 28.
Kovács Zoltán
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