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„Minden állatfajnak megvan a határtalan képessége önmaga 

tökéletesítésére.” 

Charles Bonnet 

 



 

Bemutatkozás: 

Kása Kata Hanga vagyok másodéves biológia alapszakos hallgató, 2018-ban 

érettségiztem, majd egy év vegyésztechnikusi képzés után 2019-ben kezdtem a 

tanulmányaimat az ELTE-n. Mindig is szerettem segíteni a körülöttem lévő 

embereknek, ezt az egyetemi éveim során is szerettem volna folytatni. Nagyon 

örültem, amikor hallottam a mentorrendszerről, már a gólyatáborban felmerült 

bennem, hogy mentornak jelentkezem. Szerencsére sikeresen vettem a 

mentorképzés minden akadályát és mentor lettem. Lehetőségem volt segíteni a 

gólyáknak akár tanulmányi, akár szociális ügyekben, amelyek ebben a jelenlegi 

helyzetben mindenkinek kihívást jelentettek. Ezek után szakterületi 

koordinátorként is kipróbálhattam magamat. Sok mindent tanultam ezalatt a közel 

4 hónap alatt, amíg tisztségben lehettem. Voltak persze hullámvölgyek, rosszabb 

napok, de összességében nagyon eredményesnek és inspirálónak éltem meg az 

elmúlt hónapokat. 

Amellett, hogy mentor voltam részt vettem több, a szak népszerűsítésére szolgáló 

programban. Ilyen volt például egy középiskolásoknak szóló podcast, amiben 

interjúalanyként válaszoltam meg több kérdést a szakot illetően. Részt vettem az 

Educatio kiállításon, illetve egyike voltam a nyílt napon szereplő hallgatóknak is. 

 

Tervek: 

Elsősorban szeretném erősíteni a kommunikációt az oktatók és a hallgatók között, 

hogy minden gördülékenyen mehessen a továbbiakban is. Mindenképpen fenn 

szeretném tartani jó kapcsolatomat az oktatási igazgatóhelyettessel, hogy a 

jövőben is a lehető legjobban tudjuk könnyíteni egymás munkáját. 

Szerencsére sikerült elérnem az előző ciklus alatt, hogy legyen jelentkező a 

RuBiSCo koordinátori pozícióra. Az előző koordinátor segítségével mindenképp 

azon leszek, hogy el tudjanak indulni a korrepetálások újra. Ahogyan az előző 

pályázatomban is említettem, a gólyáknak igen nehéz az átállás a középiskola 

után, pláne online rendszerben, így elsősorban az elsőévesek érdekeit tartom szem 

előtt, de a későbbiekben szeretném, ha felsőbb éves hallgatók számára is 

megnyílna ez a lehetőség. 

A biosz.elte.hu oldalt vizsgaidőszak után mindenképp szeretném frissíteni, 

összegyűjteni rajta a különböző fórumokon megjelenő információkat, hogy a 

hallgatók mankójává válhasson.  

Sajnos előző koordinátorságom alatt valóban háttérbe szorultak az online 

programok, ezen a jövőben mindenképp szeretnék változtatni. Úgy érzem sikerült 



 

annyira megoldanom az akut problémákat a szakterületen, hogy nagyobb fókuszt 

kaphassanak a szociális, csapatépítő események. Természetesen reményeim 

szerint nem csak online, hanem már személyesen is. 

Ősszel elsők között szeretnék egy bevonó SzaCs-ot tartani, illetve új 

hagyományokat teremteni pl. az elsőévesekkel, vagy bárki érdeklődővel egy őszi 

múzeumlátogatást a Déli épületben. Mindenképp megtartanám és folytatnám az 

eddigi hagyományainkat, a BioMozit, bioszos-fizikás felezőt és a 

csocsóbajnokságot. Közös egyeztetés alapján pedig szeretnék a többi TTK-s 

szakterülettel közös programokat tartani, akár PubQuiz vagy akár csak B-

épületezés formájában. 

 

Mentorrendszer: 

Izgatottan és remélhetőleg legalább ilyen felkészülten várom a 2021-es gólyák 

érkezését. Feladataim közé tartozik a mentorrendszerben való aktív részvétel, így 

a továbbiakban is azon leszek, hogy a lehető leghatékonyabban segítsem Attila, 

mentorfelelős munkáját. 

Végül, de nem utolsó sorban reménykedem a 2021-es bodajki gólyatábor 

megtarthatóságában. 

 

Zárszó: 

Úgy érzem az előző ciklus alatt sikerült a lehető legjobban belerázódnom a 

pozíciómba. Ezt elsősorban a többi szakterületi koordinátornak, a 

tisztségviselőknek és a saját szakterületem aktív és támogató tagjainak 

köszönhetem. Remélem a jövőben még többet fejlődhetünk és tanulhatunk 

egymástól. 

 

 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatom! Ha esetleg bármi kérdésed felmerülne keress 

nyugodtan az alábbi elérhetőségeken vagy facebookon: 

Kása Kata Hanga 

wkata99@student.elte.hu 

+36 30 8358277 
Budapest, 2021. 05. 30. 
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