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Időrendi bontás
• 2022. 10. 13. Karriernap

• 2022. 10. 14. ELTEFeszt

• 2022. 10. 18. Rendkívüli Küldöttgyűlés

• 2022. 10. 19. Intézeti Tanács

• 2022. 10. 29. Tisztségviselői csapatépítés

• 2022. 11. 02. Szakterületi Csoport

• 2022. 11. 03. Pub Quiz
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Intézeti Tanács
Az Intézeti Tanácson két jelentős témáról beszélgettünk. Az egyik a szakdolgozatok leadá-
sának határideje, a másik pedig a Teljesítményértékelési Rendszer. A tavaly végzőseinek az
intézet szerette volna megkönnyíteni a dolgukat azzal, hogy egy héttel később kellett leadnijuk
a szakdolgozatokat. Azonban azt tapasztalták, hogy ez inkább elvett egy hetet a hallgatók-
tól, amit a záróvizsgára való felkészülésre is fordíthattak volna. Így az eddigieknél átlago-
san rosszabb eredmények születtek a tavalyi záróvizsgákon. Ezért azt határozta az Intézeti
Tanács, hogy állítsuk vissza a régi határidőket, miszerint a szakdolgozatokat május utolsó
munkanapjáig, illetve január második munkanapjáig kell leadni. A Teljesítményértékelési
Rendszer módosításáról az Intézeti Tanács szavazott és egyhangólag elfogadta, hogy mind
a Fizikai Intézet mellékletét, mind a kari közös értékelési rendszert jelen formájában meg-
tartandónak tartja. Ezen felül Jenei Péter tájékoztatta a tanács tagjait, hogy az Oktatás
Módszertani Tanács közvetlenül a Dékánhoz nyújtott be módosító javaslatot, miszerint a
kutatási és az oktatási tevékenységeket külön kellene értékelni.

Rendkívüli Küldöttgyűlés
A Rendkívüli Küldöttgyűlésen beszéltünk arról, hogy hogyan módosítsuk a Teljesítményérté-
kelési Rendszert. Az egyik legfontosabb módosító javaslat az volt, hogy a kutatási és oktatási
tevékenységeket külön kellene értékelni. Ezzel mind a Fizika Intézet, mind az Oktatás Mód-
szertani Tanács egyetért. Ezen felül a képviselők megszavazták, hogy amennyiben egy szerdai
napon kallene Gólyabált tartanunk, akkor a TTK nem fog hivatalosan részt venni az esemé-
nyen. A Küldöttgyűlést követően beszélgettünk a képviselőkkel. Szeretnének készíteni egy
rövid összefoglaló dokumentumot a Küldöttgyűlésen elhangzott olyan témákról, amelyek a
hallgatókat közvetlenül érintik és ezt megosztani a Szakterület Facebook csoportjaiban. Én
ezt támogatom, mivel szerintem közelebb hozná a hallagtókat és a Hallgatói Önkormányzatot.

Szakterületi Csoport
A Szakterületi Csoporton tájékoztattam a hallgatókat, hogy nem fogunk részt venni a szer-
dai Gólyabálon. Időközben az is kiderült, hogy év végéig meg lett hosszabbítva a kifizetési
stop, így valószínűleg a Gólyabálok idén elmaradnak. Beszélgettem a jelenlévőkkel a Teljesít-
ményértékelési Rendszerről és felhívtam a figyelmüket, hogy igyekezzenek kitölteni az OHV
kérdőíveket. Beszélgettünk programokról például a másnap megrendezésre került fizikás Pub
Quiz-ről. Továbbá még ebben a félévben szeretnénk tartani egy Activity-t is.

ELTEFeszt
Az ELTEFeszt összességében szerintem remekül sikerült. A kézgyújtás látványos volt, akár-
csak a folyékony nitrogénes kísérletek. Sajnos egy kommunikációs hibát vétettem, így az
eszközök egy része némi késéssel érkezett meg. Akik pedig a helyszínen kísérleteztek és be-
szélgettek az érdeklődőkkel remek munkát végeztek.
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Lezárás
A fizika szakterület delegáltjai megfelelően ellátták feladataikat. Mindennapi teendőimet
elvégeztem, illetve a felém érkezett kéréseket teljesítettem. Köszönöm, hogy elolvastad a
beszámolómat, ha bármi kérdésed van fordulj hozzám bizalommal.

Budapest, 2022. november 5.

Varga Ádám
Fizika Szakterületi Koordinátor

+36 30 216 4546
fizikaszk@ttkhok.elte.hu
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