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IDŐRENDI BONTÁS

• 2021. 06. 04. Alakuló Küldöttgyűlés

• 2021. 06. 06. Választmány

• 2021. 06. 09. Intézeti Tanács

• 2021. 06. 25. Küldöttgyűlés

• 2021. 07. 02. Tanár-Diák kirándulás

• 2021. 07. 15-17. Mentortovábbképzés

• 2021. 08. 11-15. TéTéKás Gólyatábor

• 2021. 08. 24-26. Beiratkozás - Kémia alapszak

• 2021. 08. 31. Tisztségviselői Ülés

• 2021. 09. 02. Kémiás Campus Discovery

A dőlt betűvel szedett esemény(ek)en nem tudtam megjelenni.

1. INTÉZET

A nyári IT-n a laborok műszaki állapotáról, illetve a HKR módosításokról volt szó, itt a
hallgatói igényekkel összhangban fogalmaztunk meg észrevételeket. A napokban egyez-
tettem Szalai István intézetigazgatóval arról, hogy a 348-as tanácstermet egy adott idő-
sávban igénybe vehetik a hallgatók, erre valószínűleg keddenként 15-17 óra között lesz
lehetőségünk. Hamarosan esedékes az igazgatóválasztás is, ezután tervezem átvinni az
előző félévben már eltervezett hallgatói delegálti létszámbővítést az IT-n.
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2. MENTORRENDSZER

A mentorképzést lezáró továbbbképzésen sajnos nem tudtam megjelenni, itt Pintér Bence
mentorfelelősre bíztam a csapatot. Úgy gondolom, hogy idén kiváló mentorok dolgoznak
a szakterületen, akik a gólyatábor alatt és később is lelkiismeretesen végezték eddigi
munkájukat, a felmerülő nehézségekről pedig őszintén tudunk beszélgetni.

3. GÓLYATÁBOR

Az idei gólyatáboron mint szervező és szakterületi koordinátor is részt vettem. Az állo-
másos túrán Simonka Tamással közösen tartottunk egy állomást, a visszajelzések alapján
élvezték az ottani feladatokat a gólyacsapatok. Csapatvezetők és mentorfelelős híján a
mentorok tájékoztatása és koordinálása volt a legnagyobb és folyamatos feladatom, ebben
Tamás hatalmas segítségemre volt. Emiatt úgy érzem, nem tudtam annyira jól megismer-
ni a gólyákat, mint amennyire szerettem volna, de ami késik, nem múlik és a nehézségek
ellenére is abszolút pozitívan éltem meg a tábort.

SZAKOS NAP

Az idei szakos napon a gólyák délelőtt megismerkedhettek Szalai István intézetigazga-
tóval, egy kötetlen beszélgetés keretein belül. A délutáni program alatt beszéltem a
hallgatói érdekképviseletről, utána egy klasszikus kémiás gólyaavatóra került sor, aminek
levezénylésében Pintér Bence, Simonka Tamás és a kémiás mentorok is sokat segítettek.

4. PROGRAMOK

A nyári tanár-diák kirándulás célja oktatói részről az intézetben végezhető TDK és szak-
dolgozati témák bemutatása volt kötetlenebb körítéssel. A program osztatlan sikert ara-
tott, jövő tavaszra is szeretnék szervezni egy hosszabb túrát hasonló céllal.
A napokban egy kincskereséssel egybekötve végigvezettem a gólyákat a campus fontosabb
helyszínein, hogy így könnyebb legyen nekik az első hetekben tájékozódni. Erre megle-
pően sok ember jött el, és hasznosnak is találták a programot, aminek nagyon örültem.
Remélem, a jövőben is hasonló érdeklődéssel fordulnak a kémiás/TTK-s programok felé.

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. szeptember 4.

Szaló-Pál Kinga
Kémia szakterületi koordinátor

ELTE TTK HÖK
kemiaszk@ttkhok.elte.hu
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