
 

 

Pályázat 

Kémia szakterületi koordinátor 

Bemutatkozás 

Barcza Bónis vagyok, harmadéves kémia Bsc szakos hallgató. 1997. 11. 20-án születtem 

Sopronban, itt a Széchenyi István Gimnázium folytattam tanulmányaimat. 2016-ban vettek fel 

az ELTE-re, és reményeim szerint egy kis csúszással a következő félévben diplomázom. Terveim 

szerint az MSc-re is ide fogok jelentkezni. 

Motiváció 

Szinte az első pillanattól kezdve aktív tagja vagyok az egyetemi közösségi életnek, 

eleinte inkább résztvevőként, aztán lassan igyekeztem magam is bekapcsolódni, akár ilyen-

olyan módon hozzátenni egy-egy kari esemény lebonyolításához. A 2017-es 

TermészetGyógyász GT-ben csapatvezetőként, a tavalyi TéTéKás GT-ben pedig mentorként 

vettem részt. Legfőbb célom ezeken az eseményeken az ide érkező gólyák számára egy olyan 

befogadó közösség kialakítása volt, amibe nekem is volt szerencsém belecsöppeni. Ugyanezt 

az elvet szeretném követni, mint szakterületi koordinátor, és minden lehetőséget biztosítani 

a hallgatóknak ahhoz, hogy valóban tartalmasak, és eseménydúsak legyenek az egyetemi 

éveik. 

Tervek 

Sajnos a Kémia Szakterületen alacsonyabb a hallgatók részvétele a közéletben, így 

elsődleges célom, hogy ezen változtassak. Ezt részletesebben kifejteném a további pontokban. 

Mentorrendszer: 

Rendkívül fontos, és nagyon jó dolognak tartom a mentorrendszert, hiszen gólya 

koromban nekem is rengeteget segítettek a mentoraim a beilleszkedésben, így szeretnék 

mentorfelelősünk, Gondár Stefánia segítségével, egy stabil, jól felkészült, és összetartó 

mentorgárdát kinevelni, természetesen mindenben együtt működve Józsa Kornél, 

mentorkoordinátorral. Ehhez az összkari programok mellett, kimondottan a szak mentorainak 

szóló csapatépítő alkalmakat szervezni. Valamint szeretném a tavalyi gólyáknak megtartott 

Mentortanári előadássorozatot a következő őszi félévben is lebonyolítani, emellett az oktatók 

közreműködésével fejleszteni, ezzel is megkönnyítve a gólyák számára az egyetemi életbe való 

beilleszkedést.  



 

 

Programok:  

Fontos, hogy több alkalmat biztosítsunk a hallgatóknak a kikapcsolódásra, és az 

ismerkedésre, hogy az évfolyamok közti megfelelő integrációt is ki tudjuk alakítani. Erre jó 

alkalom pl.: Kémiás Játékest rendszeresítése, és gyakoribbá tétele. Ezen kívül szeretném 

sokszínűbbé tenni a választékot néhány szakmaibb programmal is, pl.: kvíz estek. Fontosnak 

tartom még, hogy a többi szakkal is jó kapcsolatot ápoljunk, így szeretnék közös programokat 

szervezni, természetesen megegyezés alapján, pl.: felező, csapatversenyek.  

 

Szakterületi Csoport 

Ahogy a közösségi élet, úgy a szakterületi csoport aktivitásán is lehetne még javítani. 

Ehhez elsősorban szeretném legalább havi rendszerességgel megtartani ezeket az alkalmakat, 

hogy a szak hallgatói elmondhassák a véleményüket, valamint közösen fejleszthessük a 

szakterületet. A jövendőbeli küldötteknek pedig tervezek egy felkészítést, hogy tisztában 

legyenek a képviselői feladatuk fontosságával, és az ezzel járó felelőséggel. Célom, hogy 

segítségükkel kialakulhasson egy aktív csoport, akikkel a különböző szervezési, és 

kommunikációs feladatokat hatékonyan tudjuk ellátni. 

Tudományos munka, KéKó 

Természetesen az egyetem egyik legfontosabb része a szakmai élet, éppen ezért 

fontosnak tartom, hogy a hallgatók megismerhessék az oktatók munkáját, valamint az intézet 

által nyújtott kutatási lehetőségeket. Célom tehát, hogy az oktatókkal együttműködve 

felélesszük a korábbi inverz TDK-t. Ennek keretében a kutató csoportok beszélnek az általuk 

végzett munkáról, így a hallgatók is könnyebben választhatnak a lehetőségek közül. 

Emellett pedig szeretnék, Kovács Imre koordinátorral karöltve, további embereket 

toborozni a KéKóba, hogy minél több tárgyban nyújthassunk segítséget a hallgatóknak. 

Kommunikáció 

Természetesen mindezen programok nem lehetnek sikeresek, ha előtte nincsenek 

megfelelően meghírdetve. Ezért szeretnék felállítani egy csoportot, melyben minden 

évfolyamból lenne egy hallgató, akiknek segítségével könnyebben terjeszthetnénk a 

különböző eseményeket, a lehető leghamarabb eljusson az információ. 

 

 



 

 

Összegzés 

Szeretném megköszönni Ungi Balázsnak, a fáradhatatlan felkészítést, és a rengeteg 

tanácsot, mellyel ellátott, hogy megfelelően teljesíthessek ebben a pozícióban. 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatom, ha bármi észrevételed van, keress bátran. 

Barcza Bónis 

barcza.bonis@gmail.com 

+3620/6679289 
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