Pályázat Kémia Szakterületi
koordinátor tisztségre
„Nem csak ahhoz kell bátorság, hogy az ember kiálljon és beszéljen, hanem
ahhoz is, hogy leüljön és meghallgassa a másikat.”
/ 𝑊𝑖𝑛𝑠𝑡𝑜𝑛 𝐶ℎ𝑢𝑟𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙/

Bemutatkozás
Vajda Levente vagyok, első éves Vegyész MSc-s hallgató. 1995. 04. 17.-én születtem
Sátoraljaújhelyen. Gimnáziumi éveimet a Sárospataki Református Kollégium diákjaként
töltöttem, kémia-biológia szakon, ez nagymértékben meghatározta azt, hogy az ELTE Kémia
szakára jelentkeztem első helyen.
Már elsőévesként felkeltette érdeklődésemet a mentori munka és a szakterületi élet. Két
éven keresztül voltam mentor, az előző és mostani évben pedig, mint szakterülti koordinátor
veszek részt a közéletben. A kémia szak egyik képviselőjeként 3 éve jelen vagyok a
Küldöttgyűlésben. 2014. őszétől kollégiumi biztosként segítettem a problémás kollégiumi
ügyek megoldását.

Motiváció
A szakterületi koordinátor vállán mindig nagy a felelősség – a szakterülethez tartozó
közöségi élet megszervezése nagy figyelmet és sok időt igényel. Össze kell kovácsolnia egy
olyan csapatot, amely segíti a munkáját és megtalálni az egyensúlyt a különböző típusú
programok, tájékoztatás között. Úgy érzem ez az elmúlt időszakban is sikerült, illetve a tervek
is megvalósultak. Az évek alatt szerzett tapasztalatok pedig nagyon is hasznosnak
bizonyultak. Azért is indulok újra a tisztségért, mert szeretném tovább vinni azt, amit
elkezdtünk a szakterületi csoport tagjaival.

Elképzelések
A tisztséget előreláthatóan őszig tervezem betölteni. Szeretnék nagy hangsúlyt fektetni az
„utódképzésre” – melyet úgy képzelek el, hogy a jelöltet bevonnám az őszig esedékes,
programok, tájékoztatók, stb. megszervezésébe, hogy gyakorlati példákon tudja elsajátítani a
szükséges ismereteket. Szerintem fontos, hogy ne csak egy „gyorstalpaló” jellegű előadás
legyen az utódképzés, hiszen nem csak a jelölt dolgát nehezíti meg, hanem a szakterületben
folyó ügyeket is visszavetheti.
Fontosnak tartom az elsőévesek tájékoztatását az új tantervről – ennek első lépcsőfoka,
hogy maguknak a mentoroknak szeretnék szervezni egy interaktív előadást, ahol a Kémia
Intézet oktatási igazgatóhelyettese segítene tisztázni a tantervi változtatásokat. Ezt az alkalmat
mindenképpen a gólyatáborig szervezném le.
A programok tekintetében sikerült elérni, hogy ésszerűen legyenek elosztva a két
félévben, illetve, hogy elég sok féle programot sikerült kitalálni és megvalósítani. Ez

mindenképpen pozitív dolog, hiszen hosszú távú céljaim között szerepelt az, hogy új
programokat honosítsak meg a szakterületen. Mivel változatos a paletta, így a programok
rotálásával elég nagy érdeklődési spektrumot sikerült lefedni. Itt a további célom az, hogy
ezek a programok fennmaradjanak és új színesítő ötletekkel lehessen változtatni őket. Persze
továbbra is nyitott vagyok az új programok létrehozására – más szakterülettel közösen is.
A legkeményebb dió az magának a csapatnak az összeszedése és egyben tartása. A
tanulmányi elfoglaltságok miatt különösen nehéz volt idén megfelelő mennyiségű
csoportgyűlést tartani, illetve ezek jellege is legtöbbször gyors egyeztetés volt – nem kreatív
munka. Nem csak az alkalmak hanem az érdeklődők száma egy csökkenni látszott, komoly
aggodalomra adva okot. Szerencsére ez átmeneti időszak volt és visszatértek a régi tagot,
illetve jó pár új taggal is bővültünk. Ősszel szeretnék egy nagyobb csapatot verbuválni – az
elsőévesekkel kiegészülve, hogy új lendülettel kezdjünk bele a félév programjainak
kidolgozásába.
Egyeztetve az oktatási igazgatóhelyettesünkkel, igyekeznénk segíteni a szakmai
gyakorlatozók helyzetét. Sajnos egyre kevesebb aktív oktató van az Intézetben, aki fogad
gyakorlatozókat, így egyre többen keresnek külső lehetőséget – cégeket, üzemeket. Tervezzük
egy olyan lista elkészítését, amelyen olyan cégek szerepelnek, akikkel sikerül megállapodni,
hogy fogadnak tőlünk nyári gyakorlatra hallgatókat. Ezzel párhuzamosan a végző hallgatók
számára is létrehoznánk konzultációkat, előadásokat, ahol különböző cégek képviselői
mutatnák be, hogy kiket fogadnak hozzájuk. Ezzel elősegíthető a döntésük, hogy milyen
irányba szeretnének elhelyezkedni, illetve az elhelyezkedést is sikerülne megkönnyíteni.

Összegzés
A következő fél évben szeretném továbbadni a megszerzett tapasztalatokat az utódomnak.
Nem csak a programszervezés terén, hanem az Intézettel való kommunikáció kapcsán is. A
meglévő programokat továbbra is szeretném megrendezni és létrehozni egy másik
szakterülettel közöset. A szakterületi csoport tagjait is szeretném aktivizálni és minél több új
embert toborozni a közösségünkbe.
Köszönöm, hogy időt szakítottál a pályázatom elolvasására, kérdéseid szívesen várom emailben vagy személyesen is.
Vajda Levente
vajdalevi17@caesar.elte.hu

