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Beszámoló 

Kémia Szakterületi koordinátor 

2021. március 20. 

Időrendi bontás: 

 Február 18. – TTK Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

 Február 24. – Kari Tanács 

 Február 26. – Választmány 

 Február 27 – Játéknap 

 Március 8. – TTK Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

A dőlttel szedett eseményen sajnos nem tudtam részt venni. 

Intézet 

Szokásomtól eltérően ezúttal nem írok részletes beszámolót, inkább összegezném a 

tisztséget betöltött két évemet. Első megválasztásomkor lelkesen kezdtem el dolgozni, azon 

hogy a kissé megfogyott Kémia Szakterületet kicsit felrázzam. Habár az elején még bele 

kellett tanulnom a tisztséggel járó feladatokba, úgy gondolom, hogy az első 

mentorrendszerben, amiben Szakterületi koordinátorként tevékenykedtem, nagyon jó 

csapatot hoztunk össze, akiknek sikerült a gólyákat integrálni a kar közösségébe. Illetve 

népszerű esemény lett mind a Kémiás Játékest, mind a Szakterületi Csoport ülései.  

A 2020-as Mentorrendszer ismét nagyon jól indult, hiszen 3 év után először túljelentkezés 

volt, és válogathattunk a jobbnál-jobb jelöltek közül. Sajnos eleinte az online térben 

tarthattuk az eseményeket, illetve a távoktatásra való átváltás sem ment zökkenőmentesen, 

de szerencsére az intézettel együtt dolgozva sikerült elhárítani a legnagyobb problémákat.  

Nekem sosem sikerült igazán az online eseményekre való átállás, a szervezett programok 

nem voltak túl sikeresek, de a mentoroknak köszönhetően a gólyákat sikerült bevonzani. A 

szervezett Szakterületi Csoportokban egész szép számban megjelentek, és ismét 
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bővelkedhetünk mentorjelöltekben. Valamint örömömre szolgál, hogy utódjelöltet is 

találtam, akit felkészíthettem az utóbbi néhány hétben. 

A kémiai intézettel szerencsére jó kapcsolatot ápoltam, a vezetőség segítségére mindig 

számíthattam. Remélem utódomnak is hasonlóan gyümölcsöző lesz velük a kapcsolata. 

Nagyon örülök, hogy tagja lehettem a Hallgató Önkormányzatnak, rengeteget tanultam az 

elmúlt két évben, és igyekeztem mindhárom tisztségviselői gárdával együtt dolgozni. 

Remélem sikerült annyit visszatennem az Önkormányzat működésébe, amennyit kaphattam 

minden olyan embertől, akiket ennek köszönhetően megismerhettem. Habár delegáltként 

továbbra is részt veszek a képviseleti munkában, de ezúton szeretnék tovább jó munkát 

kívánni volt tisztségviselő társaimnak, illetve utódomnak pedig sok sikert! 

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. 

Sopron, 2021. március 20. 

 Barcza Bónis 
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