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Bemutatkozás 

Plankó Eszternek hívnak, most fejeztem be az első évemet biológia szakos hallgatóként. 

Már a gimnáziumban is érdekelt a közösségi munka, éveken keresztül a DÖK 

(Diákönkormányzat) aktív tagjaként tevékenykedtem, emellett szívesen segítettem az 

iskolai rendezvények lebonyolításában is. Terveim szerint négy év alatt fogom elvégezni a 

képzést, így tanulmányaim mellett marad időm a hallgatói önkormányzati munkára, 

valamint a tanulmányokon túlmutató tevékenységekre is. Jelenleg Tatabányáról járok fel 

nap, mint nap, ami nem okoz megterhelést, de a közeljövőben szeretnék felköltözni 

Budapestre, lehetőleg az egyetemi kollégiumok valamelyikébe, hogy ezáltal is jobb 

betekintést nyerhessek a mindennapi hallgatói életbe. 

Részt vettem a legtöbb szakos és kari rendezvényen, s jelentős kapcsolati tőkére tettem szert 

ezáltal mind biológus hallgatói társaim, mind pedig a többi kari hallgató között. Idén nem 

csupán mentorként, de a SzaCs aktív tagjaként is erősíteni kívántam a szakterület közéletét, 

melyből mentorságnak örültem a legjobban, mert szerintem egy nagyszerű csapat alakult ki. 

Amikor hírét vettem, hogy megüresedik a szakterületi koordinátor helye a következő 

félévtől, megörültem a lehetőségnek. Több ember véleményét is kikértem, mielőtt leadtam a 

jelentkezésemet. 

Farkas Sophienak köszönhetően betekintést nyerhettem ebbe a feladatkörbe, részt vettem a 

legutóbbi Intézeti Tanácsgyűlésen is. Emellett Sophie megmutatta a szakos weboldal 

használatát, a levéllisták kezelését, és ehhez hasonló fontosabb ügyintézéseket. Úgy érzem 

felkészítésem széleskörűen és átfogóan zajlott, amit ezúton is köszönök Neki! Ezek után 

már fellelkesülve kezdtem el tervezni a céljaimat, amiknek a kivitelezését reálisnak tartom. 

Tervek 

Nagy hangsúlyt szeretnék fektetni a mentorrendszer lehetőségeinek kiaknázására, a 

gólyákkal való kapcsolatépítést helyezném ilyen módon az első helyre. Célom, még a 

nyáron több gólyatalálkozó szervezése, ahol egy Campus körbevezetés is megtörténne. Az 

év eleji tájékoztatáshoz hasonlóan, a vizsgaidőszak előtt is terveznék egy felvilágosítást, 

ahol az összes információ elhangzik, amit érdemes tudni egy vizsgáról. 

A Rubisco eddig főként az első évfolyamosok számára tartott korrepetálásokat, amik 

nagyon hasznosnak is bizonyultak, viszont még nyáron akarok toborozni több embert, akik 

a felsőbb évesek számára is tartanának plusz órákat, mert azt a visszajelzést kaptam, hogy 

erre nagy igény lenne. Emellett szeretném, hogy a gólyáknak több felkészítő órája legyen a 

kritérium tárgyakból, főként a kémiából, mert annak nem teljesítése csúszást eredményez. 

A korábbi években sikerült tanszékbemutatót tartani, ami sajnos ebben az évben elmaradt. 

Ezt mindenképp be szeretném pótolni, főként a 2017-ben indult évfolyam miatt, mivel ez 

megkönnyítené a harmadik évben lévő kötelezően választható tárgyak kiválasztását. 

Továbbá fontosnak tartom a TDK-ról egy ismertető készítést, hogy ne csupán a köz-, hanem 

a tudományos életbe is lehetősége legyen belefolyni az érdeklődő hallgatóknak. 

Több ember igényeként felmerült filmestek és játékestek szervezése. A megfelelő 

reklámozással látok esélyt arra, hogy ezeken sok hallgató is szívesen részt venne. 



Fontosnak tartom, hogy a többi szakkal jó kapcsolatot tartsunk fenn, főleg arra tekintettel, 

hogy teljes kari gólyatábor lesz idén, amit én nagyon támogatok. Több esemény 

szervezésével célom ezt megerősíteni, mint például amilyen a Bio-Fiz felező is. Az egyik fő 

tervem még az őszi félév során egy többfordulós csocsóbajnokság megrendezése, ami más 

szakokat is tud érinteni. Emellett egy sörpongbajnokságot tervezek szervezni. 

Ettől az évtől újra működik a Breki (Biológus Rendszeres Kirándulások), szeretném az ő 

munkáját is segíteni. Még a nyáron szeretném megbeszélni az adott félévre a programokat 

és azoknak a megszervezésében és lebonyolításában besegítenék. Ilyen lehet például egy 

kirándulás, a Természettudományi Múzeum vagy állatkert látogatása egy oktatóval. 

Ebben az évben sajnos problémát okozott HÖK képviselők toborzása, ezért fontosnak 

tartom, hogy a következő félévben jobban bemutassuk a HÖK képviselőséget a hallgatók 

számára. 

Ami a SzaCsot illeti, szeretnék sűrűbben ülésezni, és egy összetartó csapatot kialakítani. 

Szeretem a csapatmunkát, és úgy gondolom, több ember ötletéből lehet jobbat alkotni. 

Az egyik legfontosabb feladatomnak jelenleg azt tartom, hogy a hallgatói életben releváns 

információt tartalmazó webes felületek széles körben legyenek terjesztve. Sophie 

segítségével megismerhettem jó pár honlapot, melyek nagyban segíthetik az egyetemi életet, 

értékes információkat tartalmaznak, és valószínűleg vannak jó páran, akik ezeket hírből sem 

ismerik. Legfőképpen Facebookon tervezem ezeknek a reklámozását, emellett Sophie és 

általam létrehozott Instagram fiók adta lehetőséget szeretném minél jobban kihasználni. Ide 

a vizsgaidőszakra tekintettel nem nagyon érdemes posztolni egyelőre, viszont nyártól, 

amikor több esemény is megrendezésre kerül, gyakrabban lehet hasznát venni. Ott is fel 

lehet hívni a figyelmet például szakos és kari eseményekre, korrepetálásokra, vagy a Breki 

által rendezett programokra. Emellett frissíteni és rendszeresen használni szeretném a 

biosz.elte.hu oldalt, és ennek szerkesztésébe embereket belevonni, hiszen szakterületünk 

élete valóban nagyon nyüzsgő. 

Főként a HÖK képviselőkre és a mentorokra szeretnék támaszkodni, akikkel ennek okán 

igyekszem jó kapcsolatot fenntartani. A mentorokra épülő szakterület alapja, hogy a 

közéletbe így lehet leghatékonyabban bevonni egyetemünk majdani hallgatóit. 

 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat! Ha felmerül Benned bármilyen kérdés nyugod-

tan keress meg email-en keresztül vagy a Facebook-on! 

 

 

Tatabánya, 2018.06. 20. 
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