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Beszámoló 
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2021. február 6. 

Időrendi bontás: 

 November 30. – Szakterületi Csoport 

 December 2. – Kari Tanács 

 December 3. – Mentorbevonó  

 December 10. - Mentorbevonó 

 December 18. – Tisztségviselői ülés 

 Január 7. – Kémiai Intézet – Oktatási Bizottság ülés 

 Január 13. – Intézeti Tanács 

 Január 24 – Tisztségviselői ülés 

 Január 27. – Szakterületi Csoport  

 Január 28.– Kémiai Intézet – Oktatási Bizottság ülés 

Minden értekezlet természetesen az online térben zajlott. 

Intézet 

Az első Oktatási Bizottság ülés az oktatók teljesítményértékelését szabályozni kívánó 

tervezet véleményezéséről szólt, természetesen ennek az oktatással kapcsolatos részéről. 

Ezt követő Intézeti Tanácsban pedig szélesebb körben is tárgyaltunk erről. A második ülésen 

a nemrég meghirdetett adjunktusi pályázatok véleményezése volt napirenden. 

SzaCs 

A novemberi SzaCs-ról az előző Küldöttgyűlésen beszámoltam, így arra most nem térek ki. 

Januárban az ülés elsődleges célja a mentorfelelős választás volt. Egy jelentkező adta le a 

pályázatát erre a posztra, Pintér Bence, akit utána egyhangúan meg is választottunk a 

pozícióra. A következőkben tehát vele közösen fogjuk felkészíteni a kémiás mentorjelölteket, 
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én személy szerint már várom a közös munkát. Ezután természetesen néhány intézeti 

eseményről is beszéltem. 

Mentorrendszer 

A bevonó alkalmakat megtartottam, és nagy örömömre nem csak tavalyi mentorok mutattak 

érdeklődést a rendszer iránt, de az idei gólyák közül is érkeztek néhányan. Ez bizalommal tölt 

el, hiszen elengedhetetlennek tartom a fiatalabbak bevonását is, hogy a továbbiakban is 

hasonló minőségű mentorrendszert biztosíthassunk az elsőéveseknek. Sajnos egyelőre a 

jelentkezések számában ez nem tükröződik, de remélem csak mindenki, hozzám hasonlóan, 

szereti az utolsó pillanatra hagyni a dolgokat. 

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 beszámolómat. 

Budapest, 2021. február 6. 

 Barcza Bónis 
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