PreKgy
november 28
A küldöttgyűlés előtt összeült a szakterületi képviselet, hogy átolvassuk a beérkezett
beszámolókat és pályázatokat, valamint megtárgyaljuk azokat.

Kgy
november 28
Részt vettem az ülésen.

Gólyatábori ülés
december 5, 14
A fejleményeket a rendkívüli küldöttgyűlésen prezentálta az Elnök Asszony.

IT
december 13
Mentorációval, szabadon választható tárgyakkal, OMHV‐val kapcsolatos kérdések.
Tavaszi félév átbeszélése.

SzaCs
december 18
Tartottunk egy megbeszélést a megbeszélés előtt, hogy az angol MSc‐vel kapcsolatban
egységes véleményt alkossunk. Valamint összegyűjtöttük a felmerült hallgatói kérdéseket.

Angol MSc megbeszélés
december 18
Sajnos nem volt annyi értelme, mint amennyire reméltem, hogy egy össz‐intézeti
ülésnek lesz. Elmondtam a hallgatói véleményeket is, bár kevés hatása volt. Az ülésen
felbuzdulva készítettünk egy Unipoll kérdőívet az angol MSc‐re jelentkezni vágyók
számszerűsítése érdekében.

Rendkívüli Kgy
december 19
Részt vettem az ülésen. Tanári szacskó, mentorkoncepció, gólyatábor, arculat
tárgyalása.

IT
január 17
Intézeti minőségbiztosítás megújítása, tárgyalása.

Educatio
január 18‐19‐20
Mindhárom napon kint voltunk és népszerűsítettük a szakterületet. Ezt ez úton is
köszönöm Szarvas Renátának, Cseh Barnabásnak és Kagan Ferencnek!

Nyílt Nap
január 26
Volt minden mikroszkóptól kezdve a csirkeembrión és a szár keresztmetszeten
keresztül a tanszéklátogatásokig. Ezt nagyon sok embernek köszönöm, hogy ilyen jól sikerült!

Vizsgaidőszak
december 18 – február 2
Szerencsére kivételesen nyugisan telt. Az oktatók (1 tárgy kivételével) minden vizsgát
két héttel előbb (tehát időben) meghirdettek. A vizsgaidőszak pedig rendben lezajlott.

Geo‐Bio vizsgatemető
február 2
Volt.

Regisztációs hét
február 5 ‐ 9
Ez már kevésbé volt nyugis, pedig reménykedtem. Az oktatók az új tanterv miatt
elfeledkeztek a régiről vagy oktatói túlterheltség miatt nem is figyeltek oda rá. Hétfőn
találkozóm volt Miklósi Ádám Intézet Igazgató Úrral, kedden pedig Pálfia Tanár Úrral a
kötelező és kötelezően választható tárgyak ügyében. Megszenvedtem...!

Csússzunk együtt
február 9
Az eseményt sajnos február 2‐án elmosta az eső. Emiatt egy héttel később tartottuk
meg, de így is jól sikerült!

Köszönöm, hogy elolvastad!
Farkas Sophie Zoe
Biológia Szakterületi Koordinátor
Lőportárdűlő, 2018.02.09.
Utóirat: Hogy a sok hülyeség után hogy vagyok képes még mindig lelkesen csinálni? ... Így:

