
Pályázat Fizika Szakterületi Koordinátor
Tisztségre

"Valódi gyöngysorok, vakító fogsorok, hiszen ez Monte Carlo"
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Bemutatkozás
Kovács Zoltán vagyok, elsőéves fizikus mesterszakos hallgató. A hallgatói önkormányzatban
már másodéves korom óta aktívan tevékenykedek, és tavaly már tevékenykedtem Fizika
Szakterületi Koordinátorként.

1. Motiváció
Elsősorban azért szeretném újra betölteni a Szakterületi Koordinátori tisztséget, hogy
folytassam az eddig elkezdett munkát. Úgy érzem a szakterület tovább halad a már előttem
megkezdett jó úton, ami egy erős, összetartó közösséget eredményezett. Én már egy évnyi
tapasztalattal szeretnék egy kis stabilitást hozni a szakterület életébe, főleg ezekben a
bizonytalan időkben.

2. Eddigi tapasztalatok
Ezt a részt egy kis önreflexiónak szánom, kicsit a záróbeszámolóhoz hasonlóan. Az előző évben
sok hasznos tapasztalatot szereztem, és visszaolvasva már kicsit idealistának tartom őket. Az
előző pályázatomban tett programtervek sajnos csak részben valósultak meg, egyrészt a túlságos
ambíció miatt, másrészt a második félévet megszakító COVID-19 járvány miatt. A SZACS-ok
elmaradtak, így lehetőség sem volt 50 főt elérni (tény, hogy erre soha nem is nagyon volt, de
alagútefektussal minden lehetséges). A rendezvények hiányában az oktatókat sem tudtuk hova
elhívni. A házverseny az egyetlen, ami részben folytatódott a karanténban is online formában,
ezeknek az eseményeit lentebb részletezem.

2.1. Események a COVID idején
A karantén ellenére én úgy gondoltam fontos, hogy megmaradjon az aktivitás a szakterületen
belül, és ne azt érezzék a hallgatók, hogy most mindenki eltűnt, mert lusták vagyunk
alkalmazkodni a helyzethez. Három online eseményt is szerveztünk. Az első egy fizikus
„pubquiz” volt, amit a házverseny részeként tartottunk meg. Platformnak a discordot
választottuk, mert egyszerű volt belépni az embereknek, nem kellett hozzá klienst letölteni, és
lehetőség volt alcsoportok és alchat-ek létrehozására. Maga a pubquiz egy ppt-ről twitch.tv-n
ment, ahol a résztvevők követhették a kérdéseket, külön voice chat-eken megbeszélték a
válaszokat és egy sima írásos chat-be beírták. Úgy gondolom ez a formátum élvezhető volt, és
a discord-ot később is használtuk az eseményekhez.

A második esemény a honfoglaló bajnokság selejtezője volt. Itt is viszonylag egyszerű volt a
levezetés, főleg a relatíve kisebb létszám miatt. Mivel sokan helyben jelentkeztek, nem voltak
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előre kialakított csoportok, hanem mindenki minél több másik emberrel játszott, és a pontokat
végül normáltuk, hogy ne kerüljön hátrányba az se, akinek hamarabb el kellett mennie.

Végül az elsőéveseknek tartottunk egy specializáció-ismertetőt. Itt általam meghívott előadók
mutatták be az egyes specializációkat, és képernyőmegosztáson mutogattak ppt-ket vagy a
tantervi hálót. Lehetőségük volt kérdezni is az elsőéveseknek, és úgy gondolom sikerült egy
átfogó képet adni nekik az egyes specializációk közti különbségekről és a bennük rejlő
lehetőségekről.

Reményeim szerint a következő évet már ki tudjuk húzni nagyrészt személyes részvételű
eseményekkel, de ha esetleg megint karanténra kerül sor, akkor ezen események alapján
tudunk továbbiakat is szervezni, és nem áll le teljesen a közösségi élet.

2.2. Delegáltságok, megbeszélések
Előző évben több bizottságba is delegálva voltam, és ezeket a delegáltságokat el is láttam. A
leggyakrabban a Fizika Intézeti Tanács ült össze. Itt volt pár érdekesnek mondható ülés, de
végsősoron sikeresen tudtuk képviselni a hallgatói érdekeket. A legfontosabb az új
mesterszakos tanterv kidolgozása volt. Itt szerencsére az intézetvezetés fogékony volt a
hallgatói javaslatokra, és az új tanterv biztosítja a korábbihoz hasonló minőségű képzést.

A másik fontosabb delegáltságom a TOB-ba volt, itt főleg formai szavazások voltak, de ezeken
az üléseken is részt vettem.

A Kari Jegyzetbizottsági delegáltságomnak is eleget tettem egy nagyon eseménydús MS
Teams-es ülés alkalmával.

Úgy gondolom itt érdemes megemlíteni a Fizika SZACS-okat is. Az év személyes részében
igyekeztem rendszeresen összehívni, ha akadt elég megbeszélni való ügy. Próbáltam
kihangsúlyozni a nyílt fórum jellegét, és főleg ötleteléssel eltölteni az időt.

2.3. A szacskóság egyéb velejárói
Szacskóként egészen átfogó képet kap ez ember a HÖK működéséről. Foglalkozni kell kicsit a
kommunikációval, a tanulmányi ügyek intézésével, események szervezésével. Ezeken kívül a
mentorrendszerben is aktívan részt vesz, segíti a mentorfelelős munkáját és a mentorok
képzését, és a kiválogatásnál is van szava. Fizikán az idei évben a különleges helyzetre
tekintettel a szokásosnál több, 11 mentort válogattunk be, és így, hogy már láttam őket munka
közben, nem bántam meg ezt a döntést. Nem tökéletesek, de lelkesek, és a beiratkozásnál is
minden nap ott voltak segíteni önszántukból. Egy ilyen aktív mentorcsapattal remélem sikerül
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a gólyák nagy részét bevonni a szakterület közösségi életébe, de már most egy biztos jövőt
látok bennük.

3. Jövőbeni tervek
Itt főleg az első hónap tervezett eseményeit írom le, az év többi részének eseményeit majd az
alakuló küldöttgyűlésre benyújtott pályázatombna írom le.

Fizika szakterületen az év elején szeretnék tartani egy bevonó SZACS-ot, a lehetőségektől
függően nyílt téren vagy az egyetem területén. Itt tervezek beszélni a gólyáknak az elnök és
képviselőválasztáskor is, nem azzal a céllal, hogy minél több jelölt kerüljön ki közülük, hanem
hogy tisztában legyenek azzal, mi is a HÖK, mit csinál egyáltalán egy képviselő.
Természetesen ha valamelyikük nagyon érdeklődik, akkor nem fogom lebeszélni, mivel azt
nem tartom fair-nek.

Miután megkapom a gólyanévsorokat, elvégzem a csoportbeosztást a mentorpárokhoz/trióhoz,
és szeretném ha mindegyik csapat tartana egy közös csapatépítést. Itt figyelnék arra, hogy a
már kialakult baráti társaságokat ne nagyon bontsam meg.

A fizika szakterületen mindig fontos esemény volt a Fizikus skü, amit idén is megtartunk, de a
járványügyi szabályozások miatt kicsit más formában, az egyetem területén kívül.

3.1. Házverseny(?)
A Fizikus házverseny kérdése még nekem is nyitott könyv, konkrét elképzeléseim nincsenek.
Úgy gondolom lenne értelme tovább folytatni, de szeretnék tartani egy kupaktanácsot tartani
azokkal, akik részt vettek benne az utóbbi 1-2 évben, és ezek alapján átgondolni, hogyan
folytassuk tovább. Én úgy gondolom folytatni mindenképp érdemes, a házakba való beosztás
az eldöntendő kérdés. Itt szeretnék a házaknak is egy kis szabadságot adni, hiszen már két
évfolyamnyi hallgató van bennük.
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4. Záró gondolatok
Az utóbbi évben nagyon élveztem betölteni a tisztséget, ezért szeretném folytatni a következő
egy hónapban, és utána még a következő ciklusban is. A szakterület helyzete a vírushelyzet
ellenére is nagyon jó, és szeretném ezen továbbvinni.

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat. Ha bármi észrevételed van a pályázatommal
kapcsolatban, keress nyugodtan a k.ztoli17@gmail.com e-mail címemen.

Gyöngyös, 2020. 08. 28.
Kovács Zoltán

5


