
 

 

 
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, 3 hónapon keresztül töltöttem be a tisztséget. 

 

Motiváció 
 

Szeretném folytatni az eddigi tevékenységemet szakterületi koordinátorként. Bár az elmúlt 
időszakban egyre több hallgató vonódott be a közéletbe, még mindig viszonylag kis 
létszámmal vagyunk jelen. Ezen szeretnék dolgozni, illetve a 2019/2020-as tanév gólyáit 
jobban belevonni ebbe. 

 



 
Tervek 
 

Fontosnak tartom a szakos identitást, hogy a matekos hallgatók megismerjék egymást, ezáltal 
a szakunk egy nagy közösséggé válhat. Emellett azt sem szabad elfelejtenünk, hogy mind a 
TTK-hoz tartozunk, így fontos, hogy a karon is kialakuljon egy identitás, legyünk büszkék 
arra, hogy TTK-sok vagyunk. 

Szakterületi csoport: 

Az őszi félév során minél hamarabb szeretnék szakterületi csoport ülést, hogy az új évfolyam 
hallgatói is minél hamarabb becsatlakozzanak a közéletbe. Reményeim szerint, nagyobb 
létszámmal leszünk jelen ezeken az üléseken, így több hallgatót fognak elérni a fontos 
információk. 

MASZAT: 

Bár tavasszal nem volt senkinek igénye a MASZAT segítségére, mivel új gólyaévfolyam jön 
ősztől, ezért nekik is szeretném megadni ezt a lehetőséget, ami elérhető volt az összes évfolyam 
számára, ezért keresni fogok lelkes hallgatókat, akik szívesen segítenének szaktársaiknak. 

Mentorrendszer: 

Szeptembertől a 6 mentorunk segítségével, szeretném bevonni a gólyákat a közéletbe, hogy ők 
is ugyanannyira érezzék magukat a matek szakterület részének, mint mi, akik már egy éve 
idejárnak. A regisztrációs héten több érdekes programot is szeretnék tartani nekik, például: 
campus discovery-t, városismereti kocsmatúrát, illetve a mentorokkal közös tárgyfelvételt. 

Szakos Programok: 

A következő tanév során a matekos teadélután ugyanúgy meg lesz szervezve, mint az elmúlt 
években, reményeim szerint az elsőéveseket is bevonzza majd nagy számban. Szeretnék több 
szakterülettel is barátságbulit tartani, hogy a két szakterület hallgatói jobban megismerjék 
egymást, barátságot kössenek. Az őszi félév során szeretnék megszervezni egy újabb 
csocsóbajnokságot, természetesen előbb szakos, majd kari szinten. Az úgynevezett 
kocsmasportok közül, több ilyen bajnokság is lehetne, ezeket ha sikerül bevezetni, akkor egy 
új hagyományt lehetne teremteni, ezen szeretnék dolgozni a többi szakterületi koordinátorral 
megválasztásom esetén. 

  



 
 

Érdekképviselet: 

Erre a ciklusra 4 matekos képviselő lett megválasztva a Küldöttgyűlésbe. Reményeim szerint 
mind a 4 képviselő megmarad a ciklus végéig, és jól látják el feladataikat. Fő célunk a matek 
szakterület érdekeit szem előtt tartani. 

Az Intézeti Tanácsban egyre közelebb jutunk az új tantervmódosításhoz, ami reményeim szerint 
minél hamarabb életbe is tud lépni, mivel segíteni fog a hallgatóknak. 

Zárszó 
Remélem, hogy megválasztásom esetén problémamentesen fogunk együtt dolgozni a 
tisztségviselőkkel. Ha bármi kérdésed lenne, a pályázatommal (vagy bármi mással) 
kapcsolatban nyugodtan írj/hívj fel. 

Elérhetőségeim 
 

Telefon: +3620/410-2632 

E-mail: szandi.nandor@ttkhok.elte.hu 

 

  

Szandi Nándor        Budapest, 2019.06.19 
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