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Tudományos biztos pályázat
Bemutatkozás:
Zsilák Borbála Anna, Biológia BSc harmadéves hallgató vagyok. 2014-ben érettségiztem
a veszprémi Lovassy László Gimnázium matematika tagozatán, és abban az évben nyertem
felvételt az ELTE TTK Biológia szakára. Elsőévesként jelentkeztem a Bolyai Szakkollégium
külsős tagjai közé, 2015 szeptemberében pedig felvételt nyertem az Eötvös Collegiumba.
Mindezek mellett tavaly kezdtem kutatómunkába az Etológia Tanszéken ,,Jutalmazó kiképzési
módszerekre mutatott egyedi különbségek vizsgálata kutyán” című témában Dr. Gerencsér
Linda témavezetésével, illetve mivel a tudományos biztosi pályázatomat a 2016-os Alakuló
Küldöttgyűlés elfogadta, így az idei, 2016/2017-es tanévben ebben a két munkakörben
tevékenykedhettem párhuzamosan.

Munkaterv:
Az eddigi pályázókhoz hasonlóan fő célom a továbbiakban is a Kar tudományos életének
még erőteljesebb fellendítése. Ezt természetesen a Tudományos Csoport segítségével
szeretném elérni, illetve tovább szeretném népszerűsíteni a Csoportot, minél több embert
toborozni a feladatok elvégzéséhez.
A záró beszámolómban említett feladatkörökben a továbbiakban is aktív szerepet
szeretnék vállalni, többek között a Rendszeres tudományos ösztöndíj elbírálásában, mely
pondrendszerének megreformálásában az elmúlt egy évben részt vettem. Az előző két félévben
történő bírálások során szerzett tapasztalat és a pontrendszer teljes körű ismerete úgy érzem,
alkalmassá teszt arra, hogy a továbbiakban is megbízhatóan végezhessem ezt a feladatot.
Az előző év során sikerült elindítanunk az ,,Irányzatok” című előadássorozatot,
melynek során matematikai, biológiai és fizikai-kémiai előadásokra is sor került már, a
következő előadás pedig május 15-én 16:00-kor kerül megrendezésre környezettudományi
témakörben. Megválasztásom esetén a továbbiakban is folytatni szeretném az előadássorozat
szervezését, illetve bővíteni a megszólított szakterületek illetve hallgatók számát.
Ezeken felül az elmúlt évben sikerült létrehozni a TTK-s Tudományos Programok nevű
Facebook oldalt, melyen a Karon zajló tudományos rendezvényekről kaphat naprakész
információt a hallgatóság, ezzel megteremtve a lehetőséget arra is, hogy más szakterület iránti
érdeklődési körben is egyszerűen informálódhassanak a programokról, részt vehessenek
azokon. Az oldalt a továbbiakban is naprakészen szeretném tartani, illetve bővíteni szeretném
a meghirdetésre kerülő rendezvények számát.
A Facebook oldal mellett a jövőben létre szeretnék hozni egy honlapot, melyre a
Facebook oldalon meghirdetésre került események kerülnének fel tematikailag csoportosítva,

oly módon bővített verzióban, hogy az előadók által kiadott absztraktokat itt tennénk
olvashatóvá, az előadások mellé utólag csatolnánk képeket az előadásokról, illetve lehetővé
szeretném tenni, hogy a hallgatóság véleményezhesse az adott előadást valamilyen formában,
megjegyzéseket fűzhessen hozzá, hogy ilyen módon is visszajelzéseket szerezhessünk.
Az oldal létrehozásának másik célja az is, hogy a Karon futó rendezvények
visszakereshetővé váljanak, tematikailag csoportosítva legyenek, amit sajnos a Facebook
oldalon nem tehetünk lehetővé. Illetve ezek mellett szeretném, ha a tudományos pályázatok
kiírásai ezen az oldalon is megjelennének, ezzel is segítve a kutatni vágyó, aktívan kutató
hallgatókat. Az oldal létrehozását a Győrödi Lajos által másfél éve létrehozott, végül aktívan
nem működtetett tdm.elte.hu oldal megreformálásával szeretném elérni, melynek új neve a
tervek szerint TuDoMányos TTK lenne. Az elképzelésekről a közelmúltban beszéltem
Áronnal, segítségével valószínűleg hamarosan elindíthatjuk az oldalt.
A jövőben mindezek mellett tovább szeretném bővíteni a Karon futó tudományos
programok számát, elsősorban lehetőséget nyújtani a kutatni, TDK-zni vágyó hallgatóknak a
lehetséges kutatási területeken való tájékozódásban. Ehhez minden szakon el szeretném indítani
a már létrehozott TDK Teadélutánt, melyen a diákok a különböző tanszékeken futó kutatási
területekről tájékozódhatnak, illetve kötetlen formában beszélgethetnek a témavezetőkkel,
jövendőbeli kollégákkal.
Nem utolsó sorban mivel az elmúlt hónapban sikeresen elnyertem az Erasmus+
pályázatot a 2018-as tavaszi szemeszterre az Université de Bourgogne-ba, Franciaországba, így
a következő félévben el szeretném kezdeni a jövőbeni tudományos biztos felkutatását illetve
felkészítését.

Köszönöm, hogy végigolvastad a pályázatomat, bármilyen felmerülő kérdésre szívesen
válaszolok.
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