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IDŐRENDI BONTÁS

• 2021. 03. 23-25. Tisztség átvétele Barcza Bónis volt kémia szakterületi koordiná-
tortól

• 2021. 03. 25. Választmány

• 2021. 03. 27-28. Mentorkisokos számonkérés

• 2021. 03. 31. Intézeti Tanács

• 2021. 04. 01. Mentorkisokos UV

1. INTÉZET

A március 31-i IT-n többek között arról folyt vita, hogy a laborgyakorlatok milyen for-
mában valósulhassanak meg. Végül sikerült olyan megoldási javaslatot találni, ami mind
hallgatói, mind oktatói félről elfogadható és kivitelezhető. Ennek értelmében a labor-
gyakorlatokat az eredeti terv szerint tömbösítve, de online formában tartják meg, ami a
vizsgaidőszak kezdetéig jegyszerzéssel zárul és amennyiben a járványhelyzet engedi, au-
gusztusban fakultatív, jelenléti gyakorlatok keretében lehet a megszerzett érdemjegyeket
javítani. Az Intézet és a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum között folyó tárgyalá-
sok haladnak, aminek célja, hogy a vegyésztechnikusi képzés néhány modulját el tudják
fogadtatni azok, akik utána ide jönnek alapszakra. Ezen kívül a közelgő igazgatóválasz-
tásról és a kémia alapszak egyre csökkenő népszerűségéről is szó esett.

2. SZAKTERÜLETI CSOPORT

Megválasztásom óta nem sok minden történt ezen a téren. Bónistól sikerült átvennem a
szacskós felületeket, az évfolyamcsoportokba beküldtem egy bemutatkozó posztot, illetve
meghirdettem egy SzaCs gyűlést április 7-ére, amin az elmúlt hetek fontosabb újdonságait
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és a következő néhány hónap programterveit tervezem megosztani és vitára bocsátani. A
KéKó-nak március eleje óta új koordinátora van, Keresztes Barbara, a korrepetálásokat
a már megszokott módon, gördülékenyen szervezi.

3. MENTORRENDSZER

A március 27-28-i hétvégén lezajlott a Mentorkisokos számonkérése. Ezen én és mentorfe-
lelősünk, Pintér Bence feleltettük a jelölteket. Az UV előtti napon az érintettekkel röviden
átbeszéltük a problémás részeket, ami hasznosnak bizonyult, az utóvizsgán mindenki át-
ment. Szép eredményeket értek el, összességében elégedett vagyok a teljesítményükkel.
Bencével nagyon jól együtt tudok dolgozni és ezek után is azon leszek, hogy mindenben
segítségére legyek a mentorképzés körül.

4. EGYEBEK

Még tanulom a tisztséggel járó napi feladatok végzését, amiben Barcza Bónis továbbra is
nagy segítségemre van. Ezúton is köszönöm neki!

A kémia szakterület delegáltjai megfelelően ellátták a feladataikat. Mindennapi teendői-
met elvégeztem, a levelezőlistát karbantartottam, delegáltságaimmal járó kötelességeim-
nek eleget tettem.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, felmerülő kérdéseiddel keress bátran.

Budapest, 2021. április 3.

Szaló-Pál Kinga
Kémia szakterületi koordinátor

ELTE TTK HÖK
kemiaszk@ttkhok.elte.hu
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