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Bemutatkozás 

Sziasztok, Péli Noémi negyedéves biológia BSc hallgató vagyok. Mindig is szerettem a 

közösségért tevékenykedni, ezért már a gimnáziumi éveim alatt is részese voltam a 

Diákönkormányzatnak, valamint részt vettem az iskolai programok szervezésében is. 2017-ben 

kezdtem meg a tanulmányaimat az ELTE Biológia BSc-n. Már a gólya-mentor találkozók alatt, 

valamint gólyatáborban is elkezdett érdekelni, hogy hogyan vehetnék aktívan részt a 

szakterületi életben. Ezért már elsősként jelentkeztem mentornak a 2018-19-es tanévre, és 

legnagyobb örömömre be is válogattak a csapatba. Nagyon élveztem a mentorságot, hogy 

segíteni tudtam a gólyáknak tanulmányi és szociális ügyekben, és hogy egy közösséget fel 

tudtam építeni. Ez motivált engem arra is, hogy 2019-20-es tanévben mentorfelelős legyek.  

Mivel a saját mentoraim is bíztattak, hogy legyek részese a Szacsnak, ezért már az első 

félévemben elmentem az ülésekre és a második félévtől beszálltam programok szervezésébe is, 

amit mai napig szívesen csinálok. Emellett voltam az Educatio kiállításon és a nyílt napon is 

segíteni. Valamint habár nem vagyok képviselő, részt vettem már pár küldöttgyűlésen, 

leginkább az elmúlt egy évben. 

Tervek 

A jelenlegi helyzetben a legfőbb célom, hogy a koronavírus miatt kialakult távoktatást otthon 

átvészelő hallgatóknak hozzak létre egy olyan környezetet, ami elősegíti a vírus előtt 

megszokott egyetemi életbe való visszarázódást, természetesen amennyiben ezt a 

szabályozások és a körülmények lehetővé teszik. Pontosan emiatt is gondolom úgy, hogy még 

a korábbiaknál is fontosabb lesz, hogy a biológia-környezettan szakterület hallgatóit 

aktivizáljuk.  

Szeretném feléleszteni a szakterületi Facebook oldalt és Instagramot is, valószínűleg ehhez 

segítséget kérnék egy lelkes szaktársamtól is, mivel nincs igazán tapasztalatom egy Facebook 

oldal kezelésében, de az ELTE TTK Biológia Instagram profilra én is töltöttem fel már 

korábban képeket, leginkább akkor, amikor mentorfelelősként tevékenykedtem és a 

gólyaprogramokat reklámoztam.  

Valamint mivel az előző évben a RuBiSCO (Rutinos Biológia Szakterületi Korrepetálás) 

koordinátora Varga Roberta lemondott, így szeretnék egy új koordinátort találni, hogy újra 



beinduljanak a korrepetálások, főleg az első évesek számára, mert nekik kifejezetten nehéz 

szokott lenni az átszokás a középiskoláról az egyetemre. 

Szeretném a vírushelyzet elmúltával a BReKi (Biológus Rendszeres Kirándulások) 

programjait újraindítani és kirándulásokat szervezni lehetőleg még akkor, amikor jó idő lesz, 

ezzel is építeni lehetne a szakterület összetartását. Ugyanígy szeretném, ha a Bio-Mozi is újra 

indulna majd, ráadásul a Környezettant is könnyen be lehetne vonni, és ez egy nyugisabb 

program lehetőség volt azok számára, akik nem akartak buliba menni. A környezettannak a 

már-már hagyományosnak nevezhető Környezettudományi Klubját is hirdetném, mind a 

meglévő évfolyamok mind az új évfolyam körében.  

A BTDK (Biológus Tudományos Diákkör) a biológia szakterület egy kiemelkedő része és 

szeretném népszerűsíteni a programot, hogy minél többen vegyenek részt, mint versenyzők, 

vagy mint szervezők, mert minden évben hiány van a szervezőkből, valamint ezek az emberek 

később akár az Élő adás előadássorozat szervezésébe is bele tudnak majd segíteni. 

Végül pedig fontosnak tartom, hogy a karon belül a szakterületek jó kapcsolatokat ápoljanak 

egymással ezért szeretném, ha továbbra is lennének szakok közötti vagy akár kari szintű 

programok, mint ahogy az elkezdődött már korábban is a Felezőkkel, a csocsóbajnoksággal, de 

még egy sörpong-bajnokság is felmerült a biológia-környezettan Szacson mint lehetséges 

program.  

A szakterületi koordinátori tisztséget az elkövetkezendő egy évre vállalnám, ezért Gugyerás 

Ádámhoz hasonlóan korábban elkezdeném az utódkeresést és képzést, és én is bevonnám a 

mentorrendszerbe, hogy megismerje a jelölteket, mivel ez nekem is hatalmas segítség volt. 

Számítok majd a mentorok segítségére és munkájára, hogy az elsőéveseket is sikeresen 

bevonjuk a közösségi és tudományos életbe is. 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat! Ha bármilyen kérdés felmerült benned keress 

bátran e-mailben vagy Facebookon. 

Budapest, 2020.07.01. 
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