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Rövid összefoglaló

Elképzelésem szerint a szakterületi koordinátor munkáját három nagy csoportba lehet szét-
osztani. A szakterület hallgatóinak érdekképviselete az intézet felé, a megfelelő szintű tájé-
koztatás és a kar közösségi életében aktív szerepvállalás. A következő évre a célom az lesz,
hogy az érdekképviselet átlátható, az információ áram maximális és folyamatos legyen, a
közösségi élet pedig mihamarabb visszaálljon a vírus előtti állapotra.

Bemutatkozás

Mig András vagyok, 1999 nyarán születtem. 2018-ban kezdtem tanulmányaim fizika BSc-n.
Már gólya korom óta aktívan részt veszek a hallgatói közéletben. Először, mint a MAFIHE
ELTE helyi bizottságának elnökségi tagja, majd másodévtől folyamatosan jelen vagyok a
Küldöttgyűlésen is, mint fizika szakterületi képviselő. Tavalyi évben mentor voltam, idén
pedig, mint mentorfelelős segítem a következő mentor generációt.

SzACs

Elődömhöz, Kovács Zoltánhoz hasonlóan szeretném, az ötven fős SzACs elvét tovább vinni.
Ez alatt nem azt értem, hogy a szakterületi csoport gyűlésein elvárnám, hogy 50 ember részt
vegyen, hanem az ott elhangzó dolgok minden hallgatóhoz eljussanak. Ennek eléréséhez jegy-
zőkönyvet fogunk vezetni, amiket később a Facebook csoportban megosztunk. Így minden
érdeklődő, ha valamiért nem is tudott részt venni, megfelelően tud informálódni. Emellett
a szakterület képviselőitől elvárnám a jelenlétet, de legalább a készült jegyzőkönyv elolvasá-
sát, hogy ezzel is rálátást szerezzenek a hallgatók általános véleményéről. Szeretném ezeket
az üléseket úgy rendezni, mint az elsődleges tájékoztatási fórum a hallgatók felé a HÖK
munkájáról. Így közvetlenebb módon tájékozódhatnak a diákok a különböző eseményekről,
információkról. Emellett természetesen nem hanyagolnám a Facebook csoportokban, vala-
mint a levelező listákon való kommunikációt sem, hiszen ezeken több embert és gyorsabban
lehet elérni.

Érdekképviselet

A szakterületi koordinátor egyik legfontosabb feladata, hogy minden hallgató megfelelően
legyen képviselve az intézet felé, valamint a jogaikról megfelelően tájékozódhasson. A be-
vezetőmben kiemeltem célként, hogy ez legyen a legátláthatóbb. Szeretném ösztönözni a
diákságot az oktatókkal való kommunikációra, hiszen legtöbbször a probléma csak félreér-
tésből származik. Sokszor azonban a hallgató maga sem tud arról, hogy bizonyos esetekben
nem megfelelően jártak el. Ennek megelőzésére nyáron szeretnék összeállítani egy HKR



kivonatot, melyben összegyűjtöm a legfontosabb dolgokat, amiket érdemes tudnia egy diák-
nak. Fontosnak tartom, hogy mindenki tudja, kihez lehet fordulni, amennyiben valamit nem
ért, vagy nem sikerül az oktatóval beszélnie. Éppen ezért célom lesz, hogy megismertessem
magam minden hallgatóval, és így bizalommal tudjanak fordulni hozzám.
Az érdekképviseletnek van egy másik formája is, névlegesen a különböző bizottságokba de-
legáltak általi közvetett érdekképviselet. Az Alapszabály is kiemeli feladatként a delegáltak
munkája során szerzett információk összegyűjtését. Szeretnék a szakterület képviselőivel és
delegáltjaival folyamatosan egyeztetni, hogy milyen hallgatókat érintő témákról volt szó az
adott bizottságban, illetve ők mit gondolnak ezen kérdésekről.

MAFIHE EHB

A Magyar Fizikushallgatók Egyesületének ELTE Helyi Bizottsága már évek óta aktívan
részt vesz a fizika szakos hallgatók közösségi életében. Ahogy a bemutatkozásomban is írtam,
korábban aktívan részt vettem működésében és örömmel láttam, hogy a HÖK aktívan együtt
tudott működni a szervezettel. Ezt szeretném a következő évben is folytatni. Szeretnék
minden elnökségi ülésen részt venni, ahogy ez az SzMSz-ükben is áll, mint állandó meghívott.
Fő célom ezzel az, hogy a fizika szakos hallgatóknak szervezett események a legjobban segítség
a közösségi élet felpezsdítését, és ne nehezítsük egymás munkáját.

Mentorrendszer

A szakterületi koordinátor feladatai közé tartozik a mentorképzésben való aktív részvétel.
Idén, mint szakterületi mentorfelelős már kiveszem a részem ebben, ami segít erre a fel-
adatkörre rálátni. Megválasztásom esetén komoly hangsúlyt szeretnék fektetni erre, hiszen a
mentorok az első emberek, akikkel a gólyák találkoznak egyetemi életükben. Bár a mentorfe-
lelőst a HÖK elnöke nevezi ki a mentorkoordinátor javaslata alapján, szeretném a munkájukat
segíteni azzal, hogy a kinevezés előtt egy szacs keretében megvitatjuk azon személyeket, akik
elvállalnák ezt a munkát, és a felmerülő észrevételeket továbbítom a mentorkoordinátornak.
Emellett természetesen aktívan promotálnám a mentorjelentkezést, valamint ügyelnék rá,
hogy a későbbiekben a kiválasztott mentorok megfelelően képviseljék a HÖK-öt a gólyák
előtt, valamint mindenről tájékoztassák őket.

Események

Jelenleg a vírusra való tekintettel nincsenek személyes események, de remélhetőleg a követ-
kező évben már szervezhetünk. A programok elsődleges céljának tartom, hogy a hallgatók
jobban megismerjék egymást. Ennek fényében az év során több eseményt szeretnék más
szakterülettel közösen szervezni, hogy ne csak egymást ismerhessék meg a fizikások. Jó pél-



da volt erre idén a pubkvíz, a játékestek, illetve a vírus előtt a biofiz-felező is, melyet a
képzésük felénél járó hallgatók számára szerveztünk minden évben. Amennyiben már lesz rá
lehetőség, a kimaradt évfolyamok számára szeretném ezt bepótolni. Emellett nagy hagyo-
mánynak örvend a SKÜ, amely során a friss gólyákat fizikusnak fogadjuk. Természetesen
amennyiben a helyzet jövőre nem javul, online eseményekben sem lesz hiány.

Fizikus házverseny

Három éve indult először a szakterületen a fizikus házverseny. A gólyákat három házba
osztjuk - az Ursába, a Sagittába és az Orionba - és az év során különböző programokon
versenyeznek egymás ellen egy pontverseny keretében. A vírus miatt tavaly sajnos ezt sem
tartottuk meg, de számítok a jövő évben ennek folytatására.

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat, ha bármi kérdésed vagy megjegyzésed van, keress
nyugodtan a mig.andras()gmail.com címen vagy messengeren. Külön szeretném meg-
köszönni a felkészítést és a tisztség feladatainak bemutatását Kovács Zoltánnak, Lőrincz
Péternek és Fritz Petrának.
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