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Beszámoló
az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének
Időrendi bontás:
• 2021. 09. 07. – FFI IT
• 2021. 09. 11. – 3. Gólya-Mentor Találkozó
• 2021. 09. 04. – Gólyatábor értékelő
• 2021. 09. 21. – Választmány
• 2021. 09. 22. – Konzultáció Vígvári Cseperke, elnökhelyettessel
• 2021. 09. 30. – Földes bevonó SzaCs
• 2021. 10. 05. – FFI IT
• 2021. 10. 07. – FF + EGEA Játékest
• 2021. 10. 08. – ELTEfeszt
• 2021. 10. 12. – Rendkívüli Küldöttgyűlés
• 2021. 10. 15. – FFFM Kocsmatúra
• 2021. 10. 18. – KÖB ülés

Szöveges beszámoló:
Intézeti Tanács
Az FFI IT üléseken szó esett többek között az oktatási reform újraindulásáról,
valamint véleményezésre került a Kari stratégiai javaslat. Szóba került, hogy
akkor mi is a feladata az intézetnek a stratégiában, hova szeretnének eljutni a
nemzetközi rangsorokban, hallgatói elégedettségben. Meg kell fogalmazni egy
stratégiát a következő öt évre, melynek szerves része az oktatók értékelése is.
Mentorrendszer
Szeptemberben tartottuk meg a harmadik, egyben utolsó Gólya-Mentor
Találkozónkat, ami hatalmas sikernek örvendett, majdnem 40-en voltunk.
Kirándultunk egy nagyot, számháborúztunk, sütögettünk, mindenki remekül
érezte magát.
Azóta a mentorok önállóan törődnek kis csapataikkal, úgy látom egyik gólya
sincs magára hagyva, mindig számíthatnak mentoraikra.
Szakterület
Szeptember végén tartottam meg a Földes bevonó SzaCs-ot, ahol a régi
motorosok mellett sok gólya is ott volt. Örültem a nagy létszámnak, remélem
nem fog lankadni a lelkesedés a közeljövőben sem. Sok programötlet érkezett,
beszélgettünk a HÖK-ről, a Küldöttgyűlésről és annak működéséről, a
választásokról és a mentorrendszerről is. Szeretném, ha időben képben lennének
a lehetőségeikről és hogy már most gondolkozzanak el ezeken, mert mindig kell
az utánpótlás.
Októberben tartottunk egy Játékestet az EGEA-val közösen. Fontosnak tartom a
kapcsolat fenntartását az EGEA-val, hogy lássák a földrajzos és földtudós
hallgatók, mikben tudnak részt venni a szervezet által (többek között külföldi
kirándulásokon,
konferenciákon,
csereprogramokon
és
nemzetközi
kapcsolatokat tudnak kiépíteni az Uráltól az Atlanti-óceánig).
Október 15-én került megrendezésre az FFFM Kocsmatúra a Fizika és
Matematika Szakterületekkel közösen. Az eseményre sokan eljöttek, 11 csapat
versenyzett egymás ellen.

Remélem, hogy a szakterületek még több közös programot fognak együtt
szervezni, ezzel lehetővé téve a hallgatók számára, hogy szélesebb körben
megismerhessék egymást. Tervben van egy Kémia-FF PubQuiz is, aminek
elhalasztott időpontja november 18.

Az elmúlt időszakban delegáltságaimnak eleget tettem, a megkeresésekre
válaszoltam, fogadóóráimat megtartottam, valamint a szakterületi delegáltak is
ellátták feladataikat.
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha kérdésed van bátran keress!

Dorog, 2021. 11. 06.
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