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Időrendi bontás: 

2021. 02. 10. – Oktatási Bizottsági ülés 

2021. 02. 13. – Beszélgetés a Biológia Intézet igazgatójával 

2021. 02. 16. – Oktatási Bizottsági ülés 

2021. 02. 17. – Intézeti Tanács ülés 

2021. 02. 21. – Mentorrendszer szakos ismerkedős este 

2021. 02. 22. – Megbeszélés az oktatási Intézetigazgatóhelyettessel 

2021. 02. 25. – Választmány  

2021. 02. 26. – SzaCs  

2021. 02. 27. – Mentoros Játéknap 

2021. 03. 01. – Megbeszélés az oktatási intézetigazgatóhelyettessel 

2021. 03. 9-13. – Mentorrendszer Játékhét 

2021. 03. 18. – Mentorvizsga megbeszélés (szacskók, felelősök, mentorkoordinátor) 

2021. 03. 22. – Tisztségviselői ülés 

2021. 03. 23. – Rendkívüli Küldöttgyűlés 

2021. 03. 25. – Választmány  

2021. 03. 27-29. – Mentorjelöltek szóbeli vizsgáztatása 

2021. 03. 30. – Oktatási Bizottsági ülés 

2021. 03. 31. – Intézeti Tanács ülés 

2021. 04. 01. – Mentorjelöltek szóbeli utóvizsgája 

 

 

Intézet: 

A 16-i Oktatási Bizottsági ülésen kiválasztottuk a Bioinformatika MSc záróvizsga bizottság 

elnökét és tagjait, illetve beszélgettünk a szervezet teendőiről és a HÖK szerepéről az oktatási 

ügyekben. 

A 17-én megtartott Intézeti Tanács ülésen szó volt az ELTE TTK Űrcentrum kialakításáról, a 

Medzihradszky Kálmán-díj elnevezésű kari kitüntetés alapításáról, a TTK és a BioIntézet 

teljesítmény értékelési szempontjairól és érintettük a 2021-es költségvetést is. Az 

Űrcentrumnak és a Medzihradszky Kálmán-díjnak is egyöntetűen megszavaztuk a támogatását.  

Jeleztük a tanács felé, hogy a jövőben, ha neadjisten’ ismét az oktatás online kivitelezésére 

lenne szükség, akkor lehetőleg korlátozódjon az oktatási anyagok, információk közlése a 

Moodle-Canvas-Teams hármasra, ezzel kiküszöbölve azt a kavart, amit az okoz, hogy szinte 

minden oktató különböző felületre tölti fel az adott tárgyhoz tartozó tananyagot/információt (pl. 

oktatói honlapok.) 



A máricus 30-i OB-n a záróvizsgák és szakdolgozat védések időpontjairól tárgyaltunk, majd 

31-én többek között ezeket a dátumokat is megszavazta az IT. Fontosnak tartom kiemelni az 

április 13-i határidőt, ameddig meg kell határozni a tavaszi félévben (meg nem) tartott 

gyakorlatok menetét. 

Jelenleg folyamatban van egy Dékáni Utasítás módosítás az IT hallgatói delegáltjainak 

számáról, hogy ez a jelenlegi kettőről négyre növekedhessen, terv szerint ez a következő havi 

IT-re lesz beküldve. Sikerült elérni, hogy Kovács Andi, mint a biológia tanárszakos hallgatók 

érdekeit képviselő hallgató részt vehessen az Intézeti Tanácsüléseken, így már ő is a kis IT-s 

csapatunk része. Reményeink szerint hamarosan szavazati joggal is rendelkezik majd. 

Szakterület: 

Nagy örömömre sokan részt vettek a február 26-i Szakterületi Csoport ülésen, ahol megvitattuk 

az addig történt eseményeket, az IT-n és KGy-n elhangzottakat. A szakterület aktív hallgatói 

segítségével létrehoztuk egy közös Gather Town-t, ez lesz az online események „helyszíne”. 

Tizenkét online játék áll rendelkezésre, amiket közösen játszhatunk és közben beszélgethetünk 

és láthatjuk egymást. Többször kipróbálásra került, így a hónapban meg is szeretném szervezni 

az első nagy online eseményt. 

Ezúton is szeretném megköszönni Gyulai Mártonnak, hogy ennyi időt és energiát fektettél a 

felület megteremtésére és kidolgozására! 

Folyamatban van a RuBiSCo újraélesztése, első lépésként új koordiánorra lenne szükség, 

aminek keresésében Pánczél Emi van nagy segítségemre. 

 

Mentorrendszer: 

Dobos Attila mentorfelelőssel frissítettük a tavalyi mentorkisokos szakos részét, illetve 

összeállítottuk a mentorteszt szakos kérdéseit.  

Részt vettem a játéknapokon, illetve a játékhetet is igyekeztem végig követni, hogy minél 

inkább megismerjem a jelölteket. Véleményem szerint jól halad a csapaton belüli ismerkedés, 

többek között Attilának is köszönhetően. 

Mostanra lezajlott a mentorvizsga, illetve utóvizsga is. Az eredetileg jelentkező 40 emberből 

29-en jöttek el vizsgázni, jelenleg 24 mentorjelölt készül a következő szóbeli megmérettetésre.  

Attilával remekül együtt tudunk működni, megosztjuk a közös feladatainkat és számíthatunk 

egymásra.  

 

A biológia-környezettan szakterület delegáltjai megfelelően ellátták feladataikat, tájékoztattak 

az ülésen történtekről. Mindennapi teendőimet elvégeztem, delegáltságaimmal járó 

kötelességeimnek eleget tettem. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Ha bármi kérdésed lenne nyugodtan keress a 

bioszk@ttkhok.elte.hu e-mail címen! 
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