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2019. június 4. 

Időrendi bontás: 

 Május 8. – Intézeti Tanács 

 Május 8-10. – LEN, Kémiás sátor 

 Május 11. – Mentorrendszer Játéknap 

 Május 21. – Intézeti Tanács 

 Május 29. – Intézeti Tanács 

 Május 29. – Dékáni bemutatkozás 

 Május 31. – Tudományos Nap 

A dőlt betűvel szedett eseményeken sajnos nem tudtam megjelenni, mert az IT időpontok ütköztek 

az egyik laborgyakorlatommal. 

Intézet 

Ebben a hónapban zajlott le a Kémiai Intézet Kiváló Oktatója díj odaítélése, mellyel kapcsolatban 

megkerestem a felterjesztett oktatókat, majd mindannyiukról írtam pár sort, a felterjesztések 

alapján. Ezt követően Deák Péter segítségével, akinek ezúton is szeretnék köszönetet mondani, 

felkerült az erről szóló Unipoll kérdőív, majd ennek lezárta után a szavazatokat lenormáltam, és végül 

odaítéltük a díjat, mely a Kémiai Tudományos nap kereteiben átadtunk. Mindemellett rengeteg vitát 

folytattunk a területleadással kapcsolatban. 

Mentorrendszer 

A kémiás mentorgárda egyre jobban összeszokik, ami köszönhető a rengeteg színvonalas mentor 

eseménynek. Emellett tartottam külön csapatépítős alkalmat számukra, aminek keretein belül közös 

erővel összeállítottuk a szakos napunk programtervezetét a gólyatáborra. 

Programok 

Ebben a hónapban sajnos nem volt annyi programunk, mint szerettem volna. Legfontosabb a LEN 

Civil falu Kémiás sátra volt, melyet a szokásokhoz híven meg is tartottunk. Kísérleteket végül, 

érdeklődés hiányában, nem végeztünk. 
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Részt vettem még a dékáni bemutatkozón is, amin meghallgattuk a dékánjelöltek programját, 

valamint kérdéseket tehettünk fel nekik.  

Megválasztásom óta nem telt el még túl sok idő, így nem hiszem, hogy nagy összehasonlításokat 

tudnék tenni a pályázatomban tett ígéretekkel kapcsolatban. Annyit azonban hozzáfűznék, hogy ez 

alatt a két hónap alatt úgy érzem kicsit belerázódtam a szakterületi koordinátori feladatokba. Az első 

hónapom a terveim szerint alakult, a második (mostani) nem teljesen, mert kicsit elszámoltam az 

időmet, de sokat tanultam belőle, és tanultam a hibáimból. 

A kémia szakterület delegáltjai megfelelően ellátták feladataikat, tájékoztattak az ülésen 

történtekről. Mindennapi teendőimet elvégeztem, delegáltságaimmal járó kötelességeimnek eleget 

tettem. 

Köszönöm, hogy elolvastad. 

Budapest, 2019. június 1. 
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