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„Az embereknek nem ugyanazt jelentik a csillagaik. Akik úton járnak, azoknak vezetőül 

szolgálnak a csillagok. Másoknak nem egyebek csöppnyi kis fényeknél. Ismét mások, a tudósok 
számára...”   

/Antoine de Saint-Exupéry/ 
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Bemutatkozás: Szolnoki Fanni vagyok, másodéves  biológia alapszakos hallgató. Fehérváron 
születtem, 2020-ban érettségiztem és nyerten felvételt az ELTE-re, ezzel együtt pedig fel is 
költöztem Budapestre. Sajnos a gólyatábor és minden nagyobb jellegű program elmaradt az 
első évemben a mindenki által „közkedvelt” covid és online oktatás miatt. Így nagyobb 
barátságokra nem igazán tudtam szert tenni, mivel a gólya-mentor találkozó és az alacsony 
részvételi számnak örvendő online programokon nem sok lehetőséget biztosítottak kapcsolati 
rendszer kiépítésére. Emiatt is jelentkeztem tavaly mentornak, ahova sikeresen bekerültem, 
hogy meglássam, hogy az egyetem nem csak a tanulásról szól. Ekkor még nem gondoltam, 
hogy egyre jobban belelátva az egyetemi életbe, mentorrendszerbe és programokba, 
megtetszik a mentorságnál egy fokkal nehezebb feladat is, mint a szakterületi 
koordinátorkodás. Idén ismét jelentkeztem mentornak, ahova beválogattak. Kása Katával 
egyeztetés útján esetleges megválasztásom esetén szeptemberig ő látná el a szakterületi 
koordinátorsági feladatokat és én csak utána venném át tőle a stafétát. 

Rendszeresen részt vettem szakos és kari programokon egyaránt, amit most nem szeretnék 
felsorolni és mentorként is igyekeztem lehető legtöbbet beleadni, hogy gólyák sikeresen 
beleszokjanak az egyetemi létbe.  Mindig is motivált a szaktársaim segítése, problémák 
megoldása és az új kapcsolatok kialakítása.  

Tervek: Ahogyan Kása Kata is írta a szakterületi koordinátori pályázataiban, én is szeretném, 
ha megfelelő, együttműködő kommunikáció alakulnak ki az oktatók és a hallgatok között, 
ezzel is minden esetleges probléma gördülékeny és gyors megoldását elősegítve.  

Úgy vélem, hogy a biológia szakterület aktivitásán, programokon való részvételi arányán 
lehetne javítani. Ezt mutatja a HÖK képviselők alacsony szavazati aránya is a biológia 
szakterületen. Meglátásom szerint az ELTE TTK HÖK Biológia szakterületi Facebookon és 
Instagramon gyakoribb reklámozásra lenne szükség, mivel kellően követik ezeket a közösségi 
oldalakat és így több emberhez eljutnának ezek, vagyis nagyobb aktívitás lehetne elérni az 
egyes programokon is.  

Kása Kata által elindított MSc felkészítő angol előadásokat az oktatók segítségével szeretném 
folytatni, valamint terveim között szerepel, hogy MSc felkészítő alkalmakat szerveznék, 
beszélgetéseket tanárok segítségével, ahol szakdolgozat, záróvizsga, védés és MSc 
felépítéséről lenne egy-egy rövid beszélgetés, mivel fontosnak tartom, hogy megfelelően 
legyen informálva minden hallgató. Valamint szeretnék még tanszék bemutatókat szervezni 
másodéves hallgatóknak, akiknek még nem sikerült eldönteniük, hogy mivel kapcsolatban 
szakdolgozzanak vagy esetleg elbizonytalanodtak a választásukban.  

RuBiSCo jelenlegi koordinátori pozícióját Jakab Eszter tölti be és amíg ezt végezni kívánja 
segíteni szeretném munkáját, utána pedig azon leszek, hogy ez a tevékenység ne álljon meg, 
mert szükségesnek tartom a korrepetálásokat.  

Céljaim között szerepelnek még régi és új hagyományok kialakítása is. Szeretném, ha a 
BReKi és Bio-Mozi is ismét elindulna, ehhez pedig vezetőket keresnék, akik segítenék 
munkámat ezzel kapcsolatban. Valamint mindenképpen folytatnám, hogy más 
szakterületekkel összedolgozva tartanánk közös felezőt, PubQuizt, csocsóbajnokságot, 
társasesteket és amire még igényt látok. 
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A biosz.elte.hu honlap sajnos az elmúlt évben megszűnt és terveim között szerepel a weboldal 
ismételt beüzemelése, mivel fontosnak tartom, hogy az információk biztosan eljussanak a 
hallgatókhoz. 

Mentorrendszer: Mindenképpen mentorként segíteném szeptemberig a mentorrendszert és 
úgy gondolom, hogy a következő mentor gárdával is biztosan eredményesen fogok tudni 
együtt dolgozni, a mentorfelelős munkáját támogatni. 

Környezettudomány: Nem szeretném, ha erről elfeledkezne bárki, mivel ugyanolyan jelentős 
szak, mint a biológia. Fontosnak tartom, hogy az adott beválasztott környezettanos mentor 
(idén Kovács Sára) munkáját támogassam, hogy gördülékenyen tudjon szervezni az 
környezettudomány alapszakos és természettudomány-környezettan szakos tanároknak 
csapatépítő programokat közösen, mint például teázgatások és közös kirándulások. Valamint 
szeretném, ha az általam szervezett programokon nem csak a biológus hallgatók jelennének 
meg, hanem a környezettudományosok is bátorkodnának. 

Zárszó: Nagyon szeretném megköszönni Kása Katának azt a sok segítséget és energiát, amit a 
felkészítésembe fektetett ebben a félévben. Rengeteg tanáccsal és tippel látott el, amit 
biztosan hasznosítani tudok a későbbiekben. Meg szeretném köszönni még mentorpáromnak 
és egyben szakterületi koordinátor „ellenfelemnek”, Kalmár Balázsnak, hogy egymást 
támogatva tudtuk segíteni a másik előre lépését. Valamint minden barátnak, mentor 
csapatomnak és más szakterületi koordinátoroknak is hálával tartozok, akikkel erről tudtam 
tanácskozni. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatom! Ha esetleg bármi kérdésed felmerülne keress 
nyugodtan az alábbi elérhetőségeken vagy facebookon:  

          Szolnoki Fanni 

         szofanni@student.elte.hu 

          +36 70 4149208 

Budapest, 2022.05.09. 

 


