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Mentoráció 

A két mentorbevonóra összesen 4-en jöttek el, csak olyanok, akik már előtte 

is komolyan gondolkodtak rajta, csak volt pár pont, ahol bizonytalanok voltak. A 

gólyák Facebook csoportjában van egy poszt sorozat, miért jó mentornak lenni, 

szerintem ez hasznos volt, mert több olyan jelentkező is van, akik előtte nem 

gondolkodtak rajta.  

SZACS 

Mindkét SzaCsunk előtt végig hallgattam egy-egy másik szakterület 

gyűlését is. Decemberben az első gyűlés előtt csináltam egy posztot, hogy mi is 

az a SzaCs miért érdemes eljönni. 

Az első általam tartott gyűlésnek nem volt olyan nagy sikere a hallgatók 

körében, annak ellenére, hogy hiába próbáltam meg a legjobb időpontot 

megtalálni úgy érzem nem sikerült. Ezen a gyűlésen főleg a mesterszakos diploma 

minősítéséről volt szó. Itt kiderült, hogy szeretnék nálunk a hallgatók, hogy a 

vizsgák bizonyos %-ban beleszámítsanak a diplomajegyükbe. 

A második gyűlés kifejezetten jól sikerült, szép számmal vettek részt rajta 

új emberek, a decemberi poszt és megfelelő időpontválasztás sikert aratott. Itt 

Mentorfelelőst választottunk. Komáromi István és Tompa Júlia közösen fogják 

ellátni idén a mentorfelelősi feladatokat. Azért volt szükségünk két felelősre, mert 

Jucka a tavaszi félév folyamán lesz elfoglaltabb, Pisti pedig sajnos nyáron 

egészségügyi okokból csak az online térben tud velünk lenni. 

Intézet 

A 3 Intézeti Tanácson főleg a tanárok minősítéséről folyt beszélgetés. 

Elért hozzám a probléma, hogy kötelezően válaszható tárgyakat nem hirdettek 

meg. Ennek az ügynek az intézése jelenleg is folyik. 

Tisztségviselői gyűlés 

Mindkét Tisztségviselői gyűlésen részt vettem. 

  



Educatio/ Mesterszakos tájékoztató/Nyílt nap 

Az Educatio-t a „szokásos problémákhoz” képest probléma nélkül 

abszolváltuk. Nem volt sok érdeklődő, de őket nagy valószínűséggel 

szeptemberben viszont látjuk. 

A Mesterszakos tájékoztató nagyobb fennakadás nélkül lezajlott, 

visszajelzések alapján hasznos volt. Az öregdiák része kifejezetten hasznosnak 

bizonyult. Erre a jövőben szerintem nagyobb hangsúlyt kell fektetni egy-egy ilyen 

tájékoztatón. Továbbá a tanárokban nyomatékosítani szeretném, hogy a 

karrierlehetőségről konkrétabban beszéljenek.   

Sokan segédkeztek a nyílt napban, amit ezúttal is köszönök. Nagyon 

színvonalasra sikerült az esemény. A stream után még egy óra beszélgetés zajlott 

le Google meetben. 

  

Kitekintés 

Február 21 – én szeretném a következő társas estet. Illetve hetente szeretnék 

egy estét, ahol kötetlenül, vagy előre vitt témáról lenne beszélgetés a közös 

discord szerverünkön teadélután helyett. Természetesen, ha közös játékra van 

igény ez idő alatt én attól sem zárkózom el. 

Lezárás 

A matematika szakterület delegáltjai megfelelően ellátták a feladataikat. 

Mindennapi teendőimet elvégeztem, az e-mailekre válaszoltam. Köszönöm, hogy 

elolvastad a beszámolómat, ha bármi kérdésed van, fordulj hozzám bizalommal. 
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