
 

 

ELTE TTK 

MATEMATIKA SZAKTERÜLET 

Matematika Szakterületi Koordinátor 

Küldöttgyűlési beszámoló 2022. 09. 13. 

 

Időrendi bontás: 

• 2022. 05. 14. Alakuló Küldöttgyűlés 

• 2022. 05. 15. Matekos Bringatúra 

• 2022. 05. 17. Matematika BSc reform bizottság ülés 

• 2022. 05. 30. Választmány 

• 2022. 06. 09. Intézeti Tanács 

• 2022. 06. 17. Szakirányválasztó fórum 

• 2022. 06. 30. Intézeti Tanács 

• 2022. 07. 07-10. EHÖK Vezetőképző 

• 2022. 07. 16-19. Mentortábor 

• 2022. 08. 02. Matekos Gólya-Mentor találkozó 

• 2022. 08. 12. Matekos Gólya-Mentor találkozó 

• 2022. 08. 16-21. Gólyatábor 

• 2022. 09. 01. Intézeti köszöntő, Simon Péter Intézetigazgató beszéde 

• 2022. 09. 02. Matekos Gólya-Mentor találkozó 

• 2022. 09. 05. Kritérium dolgozat felkészítő 

• 2022. 09. 05. Matekos közös tárgyfelvétel 

• 2022. 09. 05. BioKT-Matek Campus Discovery 

• 2022. 09. 08. Tanáris-Matekos kocsmatúra 

A dőlt betűvel szedett eseménye(ke)n nem tudtam részt venni. 

 

 



 

Intézet 

 A tavaszi félév folyamán az intézet a hallgatói véleményeket figyelembe véve 

évfolyamfelelőst nevezett ki Backhausz Ágnes személyében az idén tanulmányaikat kezdő hallgatók 

számára. A mentorokkal együtt könnyen tudunk együtt dolgozni vele, sokat segít a tanulmányi és 

adminisztratív ügyekben.  Az elsőévesek már több alkalommal is találkozhattak évfolyamfelelősükkel, 

gólyatáborban és az intézeti köszöntő alkalmával, ahol oktatói oldalról is sok hasznos információt 

hallhattak a képzéssel kapcsolatban. 

 A vizsgaidőszak során szokásosan megtartottuk a szakirányválasztó fórumot. Ennek a lényege, 

hogy az első évük végén járó hallgatóknak az intézet segítséget nyújtson a specializációválasztásban. 

 

Gólyák fogadása 

A felvételi ponthatárok kihirdetése után a mentorokkal és mentorfelelősünkkel megkezdtük az 

elsőéves hallgatók bevonását a szakterületi és kari közösségi életbe. Emiatt még a gólyatábor előtt és 

után szervezve lett több gólya-mentor találkozó, szeptember elején a Biológia és Környezettudományi 

szakterülettel közösen szerveztünk egy Campus Discovery-t, mely során bejártuk a campus fontosabb 

helyeit, és a Tanárképzési szakterülettel közösen tartottunk egy kocsmatúrát. Ezúton is szeretném 

megköszönni Kása Katának, Juhász Annának és az érintett mentoroknak a közös programok 

szervezését. Külön köszönöm Müllner Tamásnak, hogy a gólyatábor után is, nem matematika 

szakosként, segíti az elsőéves hallgatókat.  

A zökkenőmentes félévkezdés érdekében szerveztünk kritérium dolgozat felkészítőt és közös 

tárgyfelvételt az elsőéves hallgatók számára. Minden nyári és szeptember eleji programra nagyon 

sokat eljöttek.  

 

Mentorrendszer 

 Úgy gondolom, hogy a Horváth Matilda mentorfelelőssel sikerült egy nagyon jó mentor 

csapatot kiválogatni és a mentorrendszerben résztvevők segítségével felkészíteni őket, amit a 

gólyatáborban és az azóta nyújtott munkájuk is tükröz. 

 

Lezárás 

A matematika szakterület delegáltjai megfelelően ellátták a feladataikat. Mindennapi 

teendőimet elvégeztem az e-mailekre válaszoltam. Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha 

bármi kérdésed van, fordulj hozzám bizalommal. 

Budapest, 2022. 09. 09. 
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