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Bemutatkozás 

Akály Alexandra vagyok másodéves hallgató alkalmazott matematikus szakirányon. Az 

egyetem kezdete óta aktív része voltam a hallgatói közéletnek. Az első félévemben még 

személyesen, ahol több programot is én magam szerveztem meg. Majd mentor lettem, és 

igyekeztem ebben a járványhelyzetben megnehezített helyzetből is a maximumot kihozni. 

Októberben pedig szakterülti koordinátor lettem. Azért jelentkezem ismét, mert az előző 

pályázatomat teljesítettem a lehetőségeimhez képest, viszont programok terén nem volt 

lehetőségem kibontakozni. S szeretném, ha a szakterület összekovácsolódna a programok 

segítségével, így az online világ után. Szeretnék minél több embernek segíteni a tanulmányai 

során úgy, hogy az esetleges fellépő fölösleges adminisztrációt el tudja kerülni. Illetve 

továbbiakban szeretnék még aktívabban hozzájárulni a szakterület munkájához 

szakterületikoordinátorként.  

Tervek 

Szakterületi csoport 

Jelentős javulást látok a szakterületi csoport életében ezt viszont szeretém még inkább 

feltornázni, mert még van hova, úgy látom ha visszatér a „normális” élet ebben is könnyebb 

dolgom lesz és még jobban fog menni. Több aktív tagunk van, mint ősszel és köztük már vannak 

fiatalok is. 

Fontosnak tartom, hogy továbbra is rendszeresen legyen Szakterületi Csoport gyűlés, 

ahol tájékoztatni a résztvevőket a legutóbbi Küldöttgyűlés fontosabb részleteiről, promótálni a 

közelgő eseményeket, és a matekos programok szervezésének jelentős részébe bevonni más 

érdeklődőt is, ez már kicsiben el is kezdődött. Utóbbira azért szeretnék nagy hangsúlyt fektetni, 

mert szükség van tapasztalt emberekre kisebb-nagyobb események szervezéséhez, vagy annak 

koordinálásához, és a szakterület kisebb eseményei tökéletes alkalmak az ilyen fajta tapasztalat 

szerzésére.  

Érdekképviselet 

Jelenleg 4-ről 5-re kúszott fel a küldöttgyűlési delegáltjainak száma a szakterületen, 

eddigi tapasztalataim alapján könnyen fogunk tudni együtt dolgozni. Idén is cél, hogy legyen 

még több jelentkező, használjuk ki mind a 6 helyünket. Erre azt a taktikát alkalmaznám, mint 

tavaly. Azaz ha a szakterületi csoportnak több aktív tagja lesz ez a probléma is nagyrészt már 

megoldja magát. Eddig ez beválni látszik, szóval továbbra is a nagy hangsúly az aktív közéleten 

lesz. 

MASZAT 

Idén újra megüresedik a MASZAT korrepetitor pozició. Már vannak ötleteim a 

következő emberre, akit betöltheti a pozíciót beszéltünk is róla, de van b illetve c tervem is ha 

esetleg nem vállalja el az illető. Nagyon fontosnak tartom, hogy a következő gólya csapatnak 

az első perctől kezdve legyen segítsége. Reményeim szerint, akkor jobban kialakul a bizalom, 

és több ember veszi igénybe. 

  



Tanterv 

Jelenleg épp egy tantervreformon dolgozik az intézet, amiben hallgatói oldalról én is 

részt veszek. Ezt mindenképpen szeretném folytatni. Továbbá lesz szó oktatás módszertani 

fejlesztésekről.  

 

Programok 

A terveim többsége nem változott, ezért ismerősek lehetnek, mert arra várnak/tak, hogy 

a vírushelyzet ne gátolja őket. Online viszont mindenképp több programot szeretnék, ha újra 

távoktatásra kerül a sor.  

Szeretnék élőben illetve szükség esetén online szakterületekkel kollaborációt, közös 

programokat. Honfoglaló bajnokságot, kvíz estet vagy „csak” közös játék estet. 

Jelenléti programok tekintetében nem hanyagolnám el a kocsmatúrák és bulik mellet az 

programokat sem, ahol az alkohol fogyasztáson egyáltalán nincs hangsúly. Például közös 

filmeset, kirándulást, utóbbit havonta egyszer, de felválthatja az adott hónapban a Tortúra, Pí 

napí píknik vagy egy közös qpázás. 

Szeretném, hogyha az egyetemre járás és programok tartása engedélyezve lesz, a 

Matekos teadélután újra kinyissa kapuit. Továbbá évenként 3-4 nagyobb társas rendezvényt is 

szeretnék megtartani, hogy az se maradjon ki belőle, akinek a kedd délutánok nem jók, vagy 

szeretnének más társasokkal is ismerkedni. 

Továbbá ez a tervem sem merült a feledés homályába, csak a lehetőségre vár ezért 

leírom újra. Nagyon szimpatikus, hogy más szakterületnek van terepgyakorlata és annak 

mintájára, gondoltam, hogy nekünk is lehetne hasonló 2-3 napos rendezvény, csak a különbség 

az lenne, hogy ott nem a tanagyagról lenne szó, hanem különböző témájú érdekes előadások 

lennének (amik kapcsolódnak a matematikához) napközben, este pedig egy kisebb buli. Így 

szerintem kiemelkedően sok embert lehetne bevonzani a szakterületről. 

Zárszó 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat! Ha felmerül Benned bármilyen kérdés nyugodtan 

keress meg az alábbi elérhetőségen vagy írj Facebook-on! 

 

Elérhetőségeim 

Email: akalyalexa@gmail.com 

Telefon: 06205333012 
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