
 

 

Pályázat 

Kémia szakterületi koordinátor 

Bemutatkozás 

Barcza Bónis vagyok, elsőéves mesterszakos vegyész hallgató. 1997. 11. 20-án 

születtem Sopronban, itt a Széchenyi István Gimnázium folytattam tanulmányaimat. 2016 óta 

tanulok az ELTE-n, és még legalább másfél évig egyetemünk hallgatója maradok. 

Motiváció 

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

eleinte inkább résztvevőként, aztán lassan igyekeztem magam is bekapcsolódni és hozzátenni 

egy-egy szakos vagy kari esemény lebonyolításához. A 2017-es TermészetGyógyász GT-ben 

csapatvezetőként, a 2018-ban TéTéKás GT-ben pedig mentorként vettem részt. 2019 márciusa 

óta pedig Szakterületi koordinátori tisztségben volt szerencsém tevékenykedni. Legfőbb 

célom, mentorságom során, az ide érkező gólyák számára egy olyan befogadó közösség 

kialakítása volt, amibe nekem is volt szerencsém belecsöppeni. Ugyanezt az elvet igyekeztem 

követni, mint szakterületi koordinátor, és ehhez minden lehetőséget biztosítani a hallgatóknak 

ahhoz, hogy valóban tartalmasak, és eseménydúsak legyenek az egyetemi éveik. 

Tervek 

Az elmúlt egy évben egész aktív volt a Kémia Szakterület, az idén először túljelentkezés 

volt a mentoroknál, amit én jó jelnek vettem. 

Érdekképviselet:  

Fontosnak tartom, hogy az oktatókkal is jó kapcsolatot ápoljunk az Intézeten belül. Ez 

elengedhetetlen ahhoz, hogy a szakterület, valamint maga szak minél érdekesebb legyen a 

hallgatók számára. Az elmúlt másfél évben jó kapcsolatot sikerült kialakítanom Igazgató Úrral 

és az Intézet vezetésével, és mindezt kamatoztatni is tudtam. Segédkeztem az új tanterv 

elkészítésében, valamint a rendkívüli helyzet kezelésében, és az online oktatással járó 

bonyodalmak kezelésében is igyekeztem segíteni, valamint a hallgatók felől érkező 

visszajelzéseket megfelelő formában továbbítottam az Intézet vezetése felé. Sajnos ezt a 

félévet is még hasonló módon fogjuk folytatni, így szeretnék továbbra is segítséget nyújtani 

mind a hallgatóknak mind az Intézetnek, hogy minél jobb legyen az oktatás színvonala. 

Mentorrendszer: 



 

 

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

koromban nekem is rengeteget segítettek mentoraim a beilleszkedésben. Az idei rendszer 

kissé szokatlan volt, de a jó, és lelkes mentorfelelősök jelenlétének nagyon örültem, így idén 

is nagy hangsúlyt fogok fektetni a kiválasztásukra. Emellett természetesen a leendő 

mentorkoordinátorral is igyekszem jó munkakapcsolatot ápolni, hogy minden adott legyen 

egy, az ideihez hasonlóan jó mentorgárda megszervezésében. 

Programok:  

Az elmúlt időszak sajnos nem nagyon kedvezett a programok szervezésének. Az eddig 

egyetlen online program sajnos nem volt túl sikeres. Megválasztásom esetén ki fogom kérni 

hallgatótársaim véleményét, hogy milyen programot szeretnének online formában látni, 

illetve a többi szakterület ötleteiből igyekszem meríteni. 

Szakterületi Csoport 

A kialakult helyzetben kiemelten fontos, hogy a hallgatók kifejezhessék véleményüket 

az online oktatással, vagy a tömbösített laborokkal kapcsolatban. A személyes problémák 

mellett úgy gondolom, szükséges teret biztosítani egy platformot ahol hangoztathatják a 

véleményüket. A távolság tartás szellemében szeretnék online szakterületi csoportokat 

tartani, és minél jobban bevonni a gólyákat is a hallgató közéletbe.  

KéKó 

Tavaly február óta új KéKó koordinátorunk van, Csomos Attila személyében. Attila 

nagyon lelkesen és profin szervezi korrepetálási alkalmakat, hozzáértő korrepetítor gárdával, 

ennek köszönhetően újra rendszeressé váltak a segítő alkalmak. Az online oktatásra való 

átállást is profin kezelték. Ez engem is örömmel tölt el, és szeretnék továbbra is minden 

segítséget megadni nekik a munka magas színvonalú folytatásához. 

 

Utódképzés 

Megválasztásom esetén ez lesz az utolsó ciklus, amit végig szeretnék csinálni ebben a 

tisztségben, így nagy hangsúlyt fogok fektetni az utódom kiválasztására, képzésére. Frissítem, 

és javítom a kémiás szacskó kisokost, és igyekszem minden tudást átadni utódomnak, valamint 

amint csak lehet összeismertetni az intézeti vezetéssel, hogy a már meglévő jó kapcsolat 

fennmaradjon. 

 



 

 

Összegzés 

Remélem, hogy az elmúlt másfél év tapasztalatát idén is kamatoztathatom, hogy 

legjobb tudásom szerint tölthessem be ezt a tisztséget. 

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

Barcza Bónis 

barcza.bonis@gmail.com 

+3620/6679289 
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