Pályázat tisztségre
Matematika Szakterületi Koordinátor
„Alone. It is said that those of our kind suffer, separated from the glory of the Khala.
But none of us are ever truly alone…
For our warriors hearts are bound by honor, tradition. Battle is waged in the name of the many.
The brave, who generation after generation, choose the mantle…
of Dark Templar.”
Zeratul – Starcraft II Legacy of the Void
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Bemutatkozás
 Sziasztok!
Tóth Marcell Dávid vagyok, jelenleg másodéves matematikus hallgató az ELTE TTK-n, kérlek,
szólítsatok Tatunak. 21 éve születtem itt, Budapesten, azóta is itt lakom és tanulok. Terveim
szerint 2020-ban fogom tanulmányaimat befejezni, utána programozó matematikusként
szeretnék elhelyezkedni.

Az eddigiekről a Szakterületi Koordinátor tisztségben
 Bevezető gondolatok
Kissé hihetetlen számomra, hogy közel 4-5 hete tartottam ugyanitt, pályázatot írva, habár az
idegesség, amit akkor éreztem, most nem sajátom. Az utóbbi időszak rendkívül sok tanító erőt
hordozott magában, eleget ahhoz, hogy kicsit átértékeljem terveimet, elképzeléseimet, és
ennek köszönhetően egy kicsit a mondanivaló és a stílus is változott pályázatom tekintetében.
Ez apró tükörbe nézésem után az első szavaim a Szakterület, a Szakterületi Csoport (SzaCs) és
TTK HÖK Küldöttgyűlése számára: köszönöm, hogy megválasztottatok az elmúlt hónapra!
Általatok nyíltak meg számomra új ötletek és lehetőségek a közélet javítására, de, inkább az
individuum oldalát hangsúlyozva még: új emberekkel ismerkedhettem meg, vagy régiekkel, de
más szemszögből, néhány ebből barátsággá alakul, remélem. Habár ez élménynek –
elismerem –, kevéssé átütő hatású, hivatkoznék annyi matematikus szemléletre, hogy
érdemes egy adott problémát több szemszögből megközelíteni és megismerni, hasonlóan
vélekedem az emberekkel kapcsolatban.
 Motiváció
Hogy eddig eljutottunk, abban ismét csak a köszönetemet szeretném kifejezni. Szakterületi és
más TTK-s barátok segítettek végig az úton, némelyikük óva intő, jó szóval, mások keményebb
kritikával, úgy vélem, ezek egyaránt hasznomra váltak.
Az elmúlt hónap kevés idő volt arra, hogy a tisztségben a megfelelő hozzáértéssel és
magabiztossággal mozogjak, szintén kevés arra, hogy a pozíció adta lehetőségeket a
Szakterület javára fordítsam. Annak ellenére, hogy úgy érzem, időt és energiát nem kímélve
tevékenykedtem az eddigiekben, még mindig rengeteg tennivaló várna rám.

Tervek a következő félévre
Az előző pályázattól kissé eltérően most a teljesség igénye nélkül szeretném pár célomat,
elképzelésemet leírni, de érdeklődés esetén szívesen kifejtem bővebben a következő témákat
e-mailben előzetesen, akár személyesen is.
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 Mentorrendszer
Előző beszámolómban is kifejtettem, hogy szeretnék a továbbiakban a TTK HÖK
Mentorrendszerében aktívabban részt venni. A szakos mentorfelelőssel, Schőn Timivel
gyakorta egyeztetünk, következő programként az oktatókkal való elbeszélgetést szeretnénk
megszervezni, lehetőleg még májusban. Részemről fontosnak tartom, hogy jelen tudjak lenni
a Képzés eseményein, vélhetőleg a nyár kezdetével kicsit enyhülnek a körülmények, és lesz
időm nemcsak a lebonyolításban, hanem a megbeszélések, ötletelések alkalmával a
Mentorkoordinátor, Pati segítségére lenni.
 Szakmai felelős
Egy hónapi tevékenységem, illetve a tankörös rendszer lassú körvonalazódása érezteti
számomra a szükséget, hogy a következő évben rendkívül fontos lenne a Szakterület számára
egy biztos, hallgatókat tanulásban segítő, támogató csoport. Ennek koordinátora lenne a
Szakmai felelős, az idevágó feladatkörök pedig a MaSzaT és MaPro vezetése.
 Rendezvények
Köszönhetően a Felezőnek és Lágymányosi Eötvös Napoknak, lassanként kezdem kitanulni a
szervezés különböző mozzanatait. A tanév során még hátra van a jelenlegi elsőévesek számára
a Szakirányválasztó fórum, illetve reménykedem, hogy némi segítséggel sikerül a mostani
másodévesek számára egy Szakdolgozati fórumot is létrehozni.

Zárás
Előbbi pályázatomhoz képest itt igyekeztem emberibb, barátságosabb hangon szólni, inkább
a legfontosabb tényezőkre szorítkozni, remélem, nem az alaposság hiányának lesz ez a
későbbiekben elkönyvelve.
 Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatom!

Elérhetőségeim
 Mobil: +36-30/3239-717
 E-mail: matekszk@ttkhok.elte.hu
Tóth Marcell Dávid
2017. 05. 08. (hétfő)
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