
 

 

 
Pályázat matematika 

szakterületi koordinátor 
tisztségre 

 

Bemutatkozás 
Szandi Nándor vagyok, ez a második évem itt az ELTE TTK matematika szakán, matematikai 
elemző szakirányon. Budapesten születtem 1998.11.21-én, és azóta is itt lakom. A Berzsenyi 
Dániel Gimnáziumba jártam specmatra. 

 

Motiváció 
Mentorságom alatt megtapasztaltam mennyire jó érzés tudni a dolgokat, és megosztani azokat 
másokkal. Ezt a tapasztalatomat még jobban megerősítette az educatio kiállítás, ahol részt 
vettem én is a standoknál, így lehetőségem nyílt információt megosztani másokkal. 
Véleményem szerint szakterületi csoport koordinátorként nagyon sok információt tudok 
megosztani a szakterületemmel, és ezt örömmel tenném. 

  



 
 

Tervek 
Az előző évben elindult TTK-s identitás által az egyes szakok hallgatói sokkal közelebb 
kerülhetnek egymáshoz, megismerhetnek különféle gondolkodásmódú embereket a többi 
szakterületről. Azonban fontosnak tartom, a külön szakos identitást is, legyünk büszkék hogy 
mi matekosok vagyunk. 

Szakterületi csoport: 

A szakterület diákjaival való kommunikálást nagyon fontosnak tartom, így havonta legalább 
egy szakterületi csoport ülést (szükség esetén többet) szeretnék tartani. Bár az üléseken kisebb 
számban vannak jelen az egyes évfolyam hallgatói, bízom benne, hogy a jövőben ez a szám 
nőni fog, így még több ember fog tudomást szerezni a fontos dolgokról, anélkül hogy utána 
kelljen kérdezniük.  

MASZAT: 

Az őszi félévben kevesen keresték fel a MASZAT-os korrepetítorainkat, így nagyobb hangsúlyt 
fektetnék a népszerűsítésére. Lehet, hogy nem jutott el elég hallgatóhoz a lehetőség a segítségre 
felsőbb éves hallgatóktól. Viszonylag kevesen vannak a korrepetítorok között, így keresni 
fogok lelkes diákokat, akik szívesen segítenek a többieknek. 

Mentorrendszer: 

Az idei mentorjelölteket nézve, nagy reményt fűzök, hogy remek mentoraink lesznek a 
következő év gólyái számára. A megválasztott mentorfelelőssel minden körülmény között 
együtt tervezek dolgozni, segíteni a munkáját és csak akkor szólni bele, ha szükséges. 
Véleményem szerint mentorkoordinátorunkkal is megtalálom a hangot, így könnyű lesz vele 
együtt is dolgozni. 

Szakos Programok: 

A tavaszi félévre szeretnék több barátságbulit tartani a többi szakterülettel, így jobban 
elmélyülhet a szakterületeink közötti ismeretség. A TTK-s programokon is ugyanúgy sok 
ismerőse lehet egy-egy embernek, mint a csak matekos programokon. Az előző félévben volt 
egy TTK-s csocsóbajnokság, ami nekem nagyon népszerűnek tűnt, ezért a jövőben szeretném, 
hogy legyen még egy ilyesmi program, esetleg más sporttal is (billiárd/darts). Ezt, ha nem is az 
egész karon, de legalább matekos részen tervezem. Sajnos több olyan embert is ismerek, akik 
kevésbé vannak oda az „ivós” programokért, így kevesebb programra jönnek el. Ezáltal 
szeretnék a matekos teadélután, filmklub mellett több olyan programot, ami nem az 
alkoholfogyasztásról szólna. 

  



 
 

Érdekképviselet: 

Jelen helyzetben 5 matekos képviselő van a küldöttgyűlésben (köztük jómagam is). Jól tudunk 
közösen dolgozni így öten, és nem is látok rá esélyt, hogy ez a ciklus végéig változna. 
Mindenben a matek szakterület érdekeit képviseljük, ha valamit tehetünk, ami jobb a 
szakterületnek, igyekszünk azt megtenni. 

Az Intézeti Tanács elkezdett tervezni egy új tantervmódosítást, ahol a hallgatóink érdekeit 
képviselni fogjuk mi intézeti delegáltak, a SzaCs üléseken minden új dologról megkérdezzük a 
jelen lévő hallgatókat. 

Zárszó 
Remélem, hogy megválasztásom esetén minden probléma nélkül együtt fogok tudni dolgozni 
az összes tisztségviselővel. Ha bármi kérdésed lenne, a pályázatommal (vagy bármi mással) 
kapcsolatban nyugodtan írj/hívj fel. 

Elérhetőségeim 
 

Telefon: +3620/410-2632 

E-mail: szandi.nandormihaly@tthok.elte.hu 

 

  

Szandi Nándor        Budapest, 2019.03.02 
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