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Időrendi bontás
• 2021.11.11. Fizika SzaCs

• 2021.11.15. Mafihe EHB elnökségi ülés

• 2021.11.24. Online átállás a Fizika BSc és Fizikus MSc képzéseken

• 2021.11.24. Fizika Intézeti Tanács

• 2021.12.03. Mafihe EHB elnökségi ülés

SzaCs
A november 11-i Szakterületi Csoport ülésen kiértékeltük a korábbi szakterületi programokat, meg-
beszéltük az azt megelőző Küldöttgyűlés, valamint Intézeti Tanács fontosabb részeit, valamint meg-
hirdettem egy szakterületi logó pályázatot, amire már érkeztek is tervek. Ezek közül a következő
SzaCs-on választunk győztest. Beszéltünk egy rendszeres szerepjátékos esemény megszervezéséről is,
azonban az online átállás miatt ez még nem kezdődött el. Létrehoztunk egy Fizika SzaCs Facebook
csoportot is, melynek a célja a szakon aktívabb hallgatók gyors elérésének segítése. A SzaCs-ról
készült jegyzőkönyv, amit szívesen elküldök az érdeklődő hallgatóknak.

Fizika Intézeti Tanács
A Fizika IT-n beszéltünk a nem rég kiírt egyetemi tanári, valamint két adjunktusi pályázatról.
Átbeszéltük az online oktatásra való átállás kérdéseit, többek között, hogy más szakos hallgatókat
ez hogyan érint, elsősorban a tanárisokat és a földtudósokat, akiknek vannak közös óráik a fizika
szakosokkal. Megvitattuk az SzMR módosítási javaslatot, valamint kutatói és oktatói minősítés
tervezett rendszerét. Az Intézeti Tanácson mind a három hallgatói delegált részvett.

Programok
Kifejezetten szakterületi programok nem voltak az elmúlt négyhétben. Ennek oka többek között az
online átállás, és hogy ebben az időszakban több ZH-t írtak az évfolyamok, ami miatt a hallgatók
is elfoglaltak voltak. Bár nem volt szakterületi esemény az elmúlt időszakban, más események -
például a Jeges Est, vagy a Mafihe EHB által szervezett programok - bőven nyújtottak lehetőséget
a kikapcsolódásra.

Tanulmányi ügyek
Tanulmányi szempontból elég sűrű volt az utóbbi egy hónap az online oktatásra való áttérés mi-
att, valamint a vizsgaidőszak közeledtével. Több tanár felé is jeleztem, hogy írják ki a vizsgákat,
ahol még nem tették, valamint az egyes oktatók és hallgatók közötti vitás ügyeket is próbáltam
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megoldani. Pályázatom megírásakor néhány még folyamatban volt, de a Küldöttgyűlésen szívesen
kiegészítem, ha erre igény tartanak a képviselők.

Záró gondolatok
Bár az elmúlt időszakban nem voltak látványos programok, munka bőven akadt elsősorban a hallga-
tók érdekképviseletének terén. Örömmel tapasztalom, hogy többen is megkeresnek az egyetemmel
kapcsolatos problémáikkal, amiket általában gyorsan meg tudunk oldani.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Bármilyen kérdést, észrevételt szívesen fogadok!

Budapest, 2021.12.04

Mig András
Fizika szakterületi koordinátor

ELTE TTK HÖK
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