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“Senki se örül, hogy ilyen időket kellett megérnie. De hát nem mi

döntjük el, hogy mikor éljünk. Mi csak abban dönthetünk, hogy

mi a teendő, ha már itt vagyunk.”

/Szürke Gandalf/
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1. Bemutatkozás

Sziasztok! Szaló-Pál Kinga vagyok, lassan, de biztosan végzős hallgató kémia alapszakon.
A 2020/21-es tanévben mentorként és képviselőként is részt vettem a kari és szakterületi
közéletben. 2021. március 23. óta már én viseltem a Kémia szakterületi koordináto-
ri tisztséget, emellett a Küldöttgyűlésben a 2021/22-es ciklusban is folytatom majd a
képviselői munkát. Szabadidőmben szeretek főzni, kirándulni, valóságshow-kat nézni és
szobanövényeket életben tartani.

2. Motiváció

Az előző hónapokban sokat tanultam a szakterületi koordinátorság ügyes-bajos dolgairól
és olyan pozíciónak gondolom, aminek az ügyeit lelkesen és kreatívan tudom kezelni.
Szeretnék az itteni kémiás közösségnek segítséget nyújtani tanulmányaik során és egy
olyan közeget kialakítani, ahol minden egyes vegyészhallgató érdekei képviselve vannak.

3. Tervek

3.1. Programok

Az előző félév online programjait alapvetően sikeresnek gondolom és már összeszedtem va-
lamennyi rutint a lebonyolításukban, de alig várom, hogy élő eseményeket is szervehessek,
ami remélem, ősztől már lehetséges lesz. Az előző pályázatomban már említett, tanár-diák
beszélgetős eseményt (amit Trietanol-amin Délutánnak szeretnék nevezni) is szeretném
elindítani, amennyiben erre lehetőség adódik. Érdemesnek érzem megvalósítani, és úgy
gondolom, mindkét oldalról nyitottak lesznek rá.

3.2. Tudomány, KéKó

A már sokat emlegetett Inverz TDK-t szeretném újra megszervezni a következő tanév
alatt. Az Intézeti tájékoztatásban sajnos nagy lyuk, hogy a (kötelezően teljesítendő) nyári
szakmai gyakorlatról elérhető infók erősen limitáltak, ezért szeretném erre az eseményre az
ELTE/ELKH kutatócsoportjain kívül vegyipari cégek képviselőit is meghívni, akik nyári
gyakorlat helyeket tudnának biztosítani a BSc-seknek, hogy bemutathassák a kutatási és
munkalehetőségeiket.

A KéKó tevékenysége kifejezetten jól működik, sok rendszeres korrepetálási alkalmat is
szerveznek az eddigi igény szerinti felkészítéseken túl. Szeretném továbbra is fenntartani
az együttműködést a mindenkori KéKó koordinátorral és segíteni a szervezet munkáját.
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3.3. Szakterületi Csoport

Még tapasztalom, hogy milyen ütemezésben érdemes a SzaCs gyűléseket megtartani, de
továbbra is fenntartom, hogy a felmerülő aktualitásokról és problémákról rendszeresen
folyjon eszmecsere a kémiások között. A gólyák (és felsőbbéves érdeklődők) bevonásá-
ra ősszel tervezek külön figyelmet fordítani és minél hamarabb megismertetni velük a
szakterületen folyó ügyeket. Eddig a gyűlések előtt mindig összeállítottam 1-1 rövid té-
mavázlatot, ebből és az elhangzottakból tervezek a gyűlések után összefoglaló posztokat
megjelentetni. Szeretném naprakészen tartani a kémiás hallgatókat az őket érintő törté-
nésekkel kapcsolatban és minél többekhez eljuttatni az aktuális információkat, valamint
az ő észrevételeiket is mindig szívesen fogadom.

3.4. Érdekképviselet

Az elmúlt hónapokban sikerült személyes kapcsolatot kialakítanom a Kémiai Intézet ve-
zetőségével, remélem, hogy ősztől az újonnan megválasztásra kerülő igazgatóval és helyet-
teseivel hasonlóan hatékonyan tudok majd együtt dolgozni. Eddig az a tapasztalatom,
hogy az Intézet felől van igény és nyitottság a hallgatókat érintő ügyekben az ő vélemé-
nyükre, javaslataikra és visszajelzéseikre, továbbra is azon leszek, hogy ez így maradjon és
a minket érintő kérdésekben tudjuk hallatni a hangunkat. A Kémiai Intézeti Tanácsban
szeretném a hallgatói delegált helyek számát az eddigi kettőről megnövelni, a tanársza-
kos képviselet és praktikussági okok miatt. A lebonyolításhoz már kaptam iránymutatást
Kása Kata Hanga Biológia- és Környezettudományi szakterületi koordinátortól, de szeret-
ném az igazgatóválasztás eredményét megvárni a javaslattal, hogy a frissen megválasztott
vezetőséggel tudjunk erről elkezdeni egyeztetni.

3.5. Mentorrendszer

Egy jól működő szakterület esszenciális része a jól működő mentorrendszer és fontosnak
tartom a gondozását. Idén is túljelentkezés volt a rendszerbe és a jelöltek lelkiismeretesen
végigcsinálták a képzést a távoktatás ellenére is, belőlük végül egy igen erős mentorgár-
dát tudtunk összerakni. A mindenkori mentorfelelőssel szeretnék továbbra is hatékonyan
együttműködni, a mentorképzés alatt az ő igényei szerint segíteni a munkáját, a kiválo-
gatott mentoroknak pedig biztos talajt adni, hogy minél gördülékenyebben láthassák el
feladataikat. Érdekes tapasztalatom az, hogy ugyan a mentorokat gyakran és változatos
kérdésekkel keresik az elsőévesek, mégis vannak, akiknek ez különböző okokból nehézséget
okoz. Erre úgy érzem, hasznos lenne létrehozni egy olyan felületet, ahol anonim módon
lehetne kérdezni, tanácsot kérni a mentoroktól, így kicsit "biztonságosabb távolból", de
mégis megkapná a megfelelő tájékoztatást az a személy, aki ezt preferálja.
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3.6. Egyéb tervek

Szeretném felvenni a kapcsolatot a BME VBK Hallgatói Képviselettel, illetve a Magyar
Kémikusok Egyesülete Fiatal Kémikusok Fórumával is esetleges jövőbeli "nagy kémiás"
együttműködések kapcsán.

4. Záró gondolatok

A tisztségben töltött néhány hónapom alatt sok mindent tanultam és úgy gondolom, fo-
lyamatosan nagy lelkesedéssel és felelősségteljesen végeztem a munkámat. A szakterületen
elég sok ideje aggasztó volt az inaktivitás, de úgy érzem, ez a járványhelyzet ellenére ja-
vulásnak indult. A jövőben mindenképp azon leszek, hogy ezen úgy javítsak, ahogy tudok
és remélem, hogy nem zárt ajtókon kopogtatok majd.

Ha minden a terv szerint halad, 2022-ben tavasszal végezni fogok alapszakon, a mester-
képzéssel kapcsolatban több tervem is van. Amennyiben az ELTE-s jogviszonyom végleg
megszűnik és emiatt nem tudom ellátni a tisztséget, vagy az ezt követő ciklusban újra
pályázni, úgy időben gondoskodom majd az utódképzésről.

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat! Észrevételeiddel, kérdéseiddel keress bátran.

Budapest, 2021. május 30.
Szaló-Pál Kinga
+36 30 428 0717

szalopalk@student.elte.hu
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