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Bemutatkozás 

Polónyi Richárd vagyok másodéves hallgató, alkalmazott matematikus szakirányon. Cegléden 

születtem 2001. 07. 13-án. A középiskolát Budapesten a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban végeztem.  

 2022. március 1-jei küldöttgyűlés szavazata alapján a Matematika Szakterületi Koordinátor 

tisztséget én töltöttem be. Az elmúlt 2 hónap alatt sikerült kiismernem magam a tisztséggel járó 

legtöbb feladattal kapcsolatban.  

 Ebben a félévben az idő szűkössége miatt nem sikerült több, a korábbi pályázatomban említett, 

tervet megvalósítani. 

 

Tervek 

Intézet 

 Az intézetben ebben a félévben a BSc-s tantervreform és az oktatók minősítésére szolgáló 

Teljesítmény Értékeli Rendszer volt napirenden. Ezek olyan dolgok, amiken várhatóan a későbbiekben 

még javítani/pontosítani kell. Szeretném az intézet munkáját segíteni a hallgatói észrevételekkel, 

tapasztalatokkal és amikor szükséges, akkor a hallgatók érdeksérülései ellen aktívan fellépni. 

 Az oktatók felől érkezett kezdeményezés, hogy létrehoznának mentorációs lehetőséget, ahol 

tanulási nehézségekkel és a további tanulmányokkal kapcsolatban kaphatnak segítséget a hallgatók. 

Emellett felmerült ötletként, hogy évfolyamfelelősöket neveznek ki, akiket a hallgatók érdeksérülés, 

és méltánytalanság esetén tudnak felkeresni. Ezekről még csak ötletelés szintjén van szó. Szeretném, 

ha ezek közül bármelyik is megvalósulna, ugyanis a hallgatók egyetemi életét mindkettő segítené.  

 

Szakterületi csoport 

 A szakterületen kevés az aktív hallgatói, ezért a szakterületi csoport gyűlésekre is kevesen 

járnak. Tapasztalataim alapján, amikor lehetőség van rá, hogy online formában(kérdőívek) nyilvánítsák 

ki a véleményüket a hallgatók, akkor arra a szakterület aktivitásához viszonyítva sok kitöltés érkezik. A 

későbbiekben szeretném ezt a lehetőséget jobban kihasználni. Emellett a személyes szakterületi 

csoport gyűléseket sem szeretném elhanyagolni, mert vannak olyan dolgok, amikhez elengedhetetlen 

az élő kommunikáció.  

 

Érdekképviselet 

 A 2022/23-as tanévre szóló TTK HÖK választásokon több hallgató jelentkezett képviselőnek, 

mint amennyi helye van a szakterületnek a küldöttgyűlésen, ezért voltak, akik csak póttagként kerültek 

be. Szeretném elérni, hogy több matematika szakos hallgató vegyen részt aktívan az 

érdekképviseletben, akár a küldöttgyűlésen, akár az intézeti tanácson keresztül. 

Fontosnak tartom, hogy a következő évfolyamok már a tanulmányaik elején is közelebbről 

megismerkedhessenek a Hallgatói Önkormányzat működésével, ezért szeretnék majd több kötetlen 

beszélgetős alkalmat tartani, ahol tisztségviselőket lehet kérdezni, hogy mi az ő feladatuk. 



Maszat 

 A Maszat koordinátorokat kevesen szokták felkeresni, ezért már az első évfolyamos 

hallgatóknak szervezett eseményeken is szeretnék az ingyenes korrepetálás lehetőségének 

népszerűsítésére nagyobb figyelmet fordítani. Szeretnék majd a többi Szakterületi Koordinátorral 

egyeztetni, hogy a nem matematika szakos hallgatóknak is elérhető legyen ez a lehetőség, akár már a 

kritérium dolgozatok felkészülése során. 

 

Programok 

A tavaszi félév online kezdése és a gyakori kari programok miatt a szakos programok el voltak 

hanyagolva. Ezen a következő félévben szeretnék változtatni. Szeretnék több matekos mesedélutánt 

is tartani, úgy gondolom ez nagyszerű lehetőség, hogy a mindenki tájékozódhasson, hogy a szaktársait 

milyen problémák érdekli, és új dolgokat hallhason.  

Ebben a félévben sajnos a matekos teadélutánnak nem sikerült olyan időpontot találni, amikor 

semelyik évfolyamnak se lett volna órája. A következő félévben a megfelelő időpont megtalálására 

nagy hangsúlyt szeretnék fektetni.  

Szeretnék azon hallgatók számára is vonzó programokat szervezni, akik szeretnek sportolni. 

Ezért felmérve, hogy a májusi matekos bringatúra, hogy alakul, szeretném, ha az ősz elejére is sikerülne 

szervezni egyet. Emellett pedig szeretnék még túrázást is szervezni, mert az előző őszi félévben, amikor 

az idő is jó volt, akkor népszerű volt.  

Arra az időre, amikor az időjárás nem engedi a kültéri programok szervezését, szeretnék majd 

társasestet, lézerharcot, és csocsó bajnokságot szervezni, amiben majd a Rendezvényszervező referens 

segítségét is szeretném kérni.  

Úgy gondolom, hogy ezek a gondolatok alapján sikerül minden hallgató számára vonzó 

programokat szervezni, legyen szó tanulásról, ismeretszerzésről, sportolásról, mozgásról vagy 

kikapcsolódásról. 

 

Mentorrendszer 

A nyáron felvett hallgatóknak 4 matematika szakos mentor fogja várni, segíteni a beiratkozás 

és a tanulmányaik megkezdéséhez szükséges dolgok elintézésében. A mentorok képzése folyamán úgy 

döntöttünk a mentorfelelősünkkel, hogy a tantervreformot kihagyjuk, ez a mentortesztek és szóbelik 

alkalmával nem is volt számon kérve. Ezt a nyár folyamán szeretnénk pótolni, hogy a mentorok 

felkészültek legyenek.  

 

Zárszó 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat, ha merült fel benned kérdés, vagy észrevétel, 

keress az alábbi elérhetőségeken vagy Facebookon. 

Telefon: +36 30/976-8026 

email: polonyiricsy@gmail.com, polrichard@student.elte.hu  



 

Polónyi Richárd                   Budapest, 2022. 05. 08. 


