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Időrendi bontás
• 2022. 09. 13. Mandátum kezdete

• 2022. 09. 16. FFF Kocsmatúr szervezésének kezdete Borbás Zitával

• 2022. 09. 19. Választmány

• 2022. 09. 20. - 2022. 09. 23. Megbszélés Jenei Péterrel

• 2022. 09. 21. Intézeti Tanács

• 2022. 09. 28. Szakterületi Csoport

• 2022. 10. 03. Megbeszélés Novák Zsófiával

• 2022. 10. 06. Az FFF Kocsmatúra lebonyolítása Borbás Zitával
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Intézeti Tanács
Az Intézeti Tanácson értekeztünk az új felvételi rendszerről. Beszélgettünk arról, mikre sze-
retnénk többletpontokat adni, a 2024-ben felvételizőknek. Ezen felül tájékoztattak minket,
hogy a Csillagászati Tanszék januártól a Fizika Intézethez fog tartozni. Külön felhívták a
figyelmünket, hogy a tanári értékelésekre figyeljünk és kommunikáljuk a hallgatók felé, hogy
megfelelően töltsék ki.

Megbeszélések
A szorgalmi időszak kezdetén, az idén felvett Fizikás Gólyákkal, irattak egy mechanika szint-
felmérőt. Ezt Jenei Péter intézte, viszont nem megfelelően kommunikálta egy gyengén megírt
szintfelmérő következményeit. Erről egyeztettem vele és sikerült megoldást találni, illetve Sza-
Cson erről beszélgettem a jelen lévő Gólyákkal. Novák Zsófiával az Erazmus lehetőségekről
beszélgettem. Felmértük, hogy milyen lehetőségek lennének a szakterület hallgatói számára.
Össze is állított egy listát, hogy mely egyetemeket érdemes megkeresni. Illetve megnéztük,
hogy a jelenlegi tanterv alapján, melyik félévben lenne érdemes kiutazni, ebben Szigeti Balázs
segített nekünk.

Szakterületi Csoport
Megrendezésre került a félév első SzaCsa. Kifejezetten sokan eljöttek és jó volt látni, hogy
sok Gólya is jelen volt. Megbeszéltük a mechanika szintfelmérővel kapcsolatos problémákat,
így véleményem szerint ez megoldódott. Jelen volt továbbá Novák Zsófia, aki az Erasmus
lehetőségekről beszélt. Beszélgettünk a tanári értékelések fontosságáról, illetve a félév során
tervezett programokról. Szeretnénk a félév során a többi szakterülettel közös programokat és
nagy örömmel tölt el, hogy például a Kémia Szakterület is ezen a véleményen van.

FFF Kocsmatúra
Borbás Zitával megrendeztük a Fizika + Földrajz- és Földtudomány szakterületi kocsmatúrát.
A kocsmatúrán öt állomást intéztünk és nyolc csapat indult, hogy megnyerjék a fődíjat.
Véleményem szerint remek hangulata volt az eseménynek.

Lezárás
Minden napi teendőimet elvégeztem, illetve a felém érkezett kéréseket teljesítettem. Köszö-
nöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármi kérdésed van fordulj hozzám bizalommal.

Budapest, 2022. október 7.
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