
BESZÁMOLÓ

Kémia szakterületi koordinátor
2021. november 5.

IDŐRENDI BONTÁS

• 2021. 09. 07. Rendes Küldöttgyűlés

• 2021. 09. 08. Intézeti Tanács

• 2021. 09. 14. GT Értékelő

• 2021. 09. 21. Szakterületi Csoport Gyűlés

• 2021. 09. 21. Tisztségviselői Ülés

• 2021. 09. 22. BioKT-Kémia Kocsmatúra

• 2021. 09. 24. Kutatók Éjszakája

• 2021. 09. 29. Intézeti Tanács

• 2021. 10. 08. ELTEfeszt

• 2021. 10. 12. Rendkívüli Küldöttgyűlés

• 2021. 10. 18. Megbeszélés a szakterületi mentorokkal

• 2021. 10. 20. FF-Kémia PubQuiz (elhalasztásra került)

• 2021. 10. 27. Intézeti Tanács

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

A szeptember 8-i IT ülés leginkább az intézetigazgatói pályázatok bemutatásáról és véle-
ményezéséről szólt, ezen kívül a tárgyfelvételt érintő ügyek és a kémia BSc egyre csökkenő
népszerűsége is szóba került. Az ezt követő két IT-n sajnos nem tudtam megjelenni, de
Barcza Bónis tájékozatott az elhangzottakról.

2. MENTORRENDSZER

A gólyatábor óta elég önjáróak a mentoraink és jól végzik a dolgukat, elégedett vagyok
velük. Október közepén tartottunk velük és Pintér Bence mentorfelelőssel egy megbe-
szélést, ahol elsősorban az eddigi élményeikre és meglátásainkra voltam kíváncsi, de ezen
kívül nagyon jó ötletek is születtek, a jövőben esedékes programokat illetően.

3. PROGRAMOK

A kocsmatúrán állomásként is részt vettem. Az esemény nagyon sikeres volt, személy
szerint én is kiválóan éreztem magam. Ezúton is köszönöm Kása Kata Hanga Biológia-
és környezettudományi szakterületi koordinátornak és Pádár Kitti Rendezvényszervező
referensnek a közös munkát és sok segítséget a szervezéssel kapcsolatban.
Október végére szerveztünk Fritz Petra Földrajz- és földtudományi szakterületi koordi-
nátorral egy PubQuizt, ez azonban elhalasztásra került. Terveink szerint november 18-án
pótolunk majd.
November 6-án esedékes az őszi tanár-diák túra, amit a Normafára szerveztünk meg.
Nem titkolt célja ennek, a nyári kiránduláshoz hasonlóan, hogy a TDK témát kereső
diákok személyesen is megismerjék potenciális témavezetőjüket. Remélem, népszerű lesz
a program.
A szeptember végi Kutatók Éjszakáján az Intézet kérésére megszerveztem a hallgatói
segítők beosztását és az esemény alatt felügyeltem a munkájukat. Az eseményről többször
is személyesen egyeztettem Láng Emma tanárnővel és folyamatosan tájékoztattam az
önkénteseket az aktualitásokról. Ezen kívül az ELTEfesztre is szereztem segítőket és én
is jelen voltam a program nagy részében a TTK sátránál.

A kémia szakterület delegáltjai megfelelően ellátták a feladataikat. Mindennapi teendői-
met elvégeztem, a levelezőlistát karbantartottam, fogadóóráimat megtartottam, delegált-
ságaimmal járó kötelességeimnek eleget tettem.
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, felmerülő kérdéseiddel keress bátran.

Budapest, 2021. november 5.

Szaló-Pál Kinga
Kémia szakterületi koordinátor

ELTE TTK HÖK
kemiaszk@ttkhok.elte.hu
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