
Fizika Szakterületi Koordinátor

Küldöttgyűlési beszámoló
2021. 04. 06.

Időrendi bontás
• 2021. 02. 17 - Fizikai Intézeti Tanács

• 2021. 02. 18 - Mentor etikai kódex megbeszélés

• 2021. 02. 25 - Választmány

• 2021. 03. 04 - Földes-Fizikus Pubquiz

• 2021. 03. 8-14 - Mentorrendszer játékhét

• 2021. 03. 23 - Rendkívüli küldöttgyűlés

• 2021. 03. 23 & 25 - Mentorrendszer szóbeli számonkérések

• 2021. 03. 25 - Választmány

• 2021. 03. 29 & 30 - Mentorrendszer szóbeli UV-k

• 2021. 03. 31 - Fizikai Intézeti Tanács
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1. Tanulmányi ügyek
Az év vége fele közeledve a tanulmányi ügyekből főleg azoknak a laboroknak volt kérdéses a
sorsa, amiket személyesen terveztek megtartani. A jelenlegi helyzetben ezt nem látják
esélyesnek az oktatók, és van ahol már tájékoztatták a hallgatókat, hogy online lesznek
megtartva a mérések. A hallgatókkal beszéltem erről, és megkeresték az oktatókat, hogy
esetleg más módon megtartható lenne-e a labor, mivel az online tömbösítést nem tartják
optimálisnak.

2. Programok
Március 4-én tartottuk a Földes-Fizikus Pubquizt, Fritz Petra Földrajz- és Földtudományi
szakterületi koordinátorral közösen. Az eseményt a korábbi fizikus pubquiz-ek mintájára
szerveztük. Az eseményen sokan részt vettek, és visszajelzések alapján élvezték az emberek,
amit én sikernek könyvelek el. Köszönöm Petrának a közös munkát, és remélem a jövőben is
tartanak majd a szakterületeink közös eseményeket.

3. Mentorrendszer
Az utóbbi időszakban beindult gőzerővel a mentorrendszer. A játékhéten a csapat aktívan részt
vett, és sikerült kicsit összekovácsolni a csapatot. A legtöbb feladatra ötleshrek megoldások
születtek, és bár nem nyertünk, a csapatszellem javulása kárpótolt minket.

A játékhét után kicsit a szakmai részre helyeztük a hangsúlyt. A mentortesztre készülés során
felelősünkkel, Andrissal közös átbeszéléseket tartottunk a jelölteknek, ahol átnéztük a kisokost
és feltehették a jelöltek az esetleges kérdéseiket.

A mentortesztet a sok jelölt miatt két nap tartottuk. A jelöltek közül itt voltak, akiknek egy-két
rész nem lett meg, viszont később az UV-n már mindenki átment. A mostani 13 jelöltből úgy
gondolom sikerül majd egy kiváló mentorgárdát kiválogatnunk Csepivel és Andrissal.

4. Megbeszélések, ülések
Az előző küldöttgyűlés óta két Fizikai Intézeti Tanács is volt. Itt szavaztunk többek közt
különböző pozíciókra beérkezett pályázatok felterjesztéséről, és az Űrcentrum megalakulását
is támogattuk.
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5. Zárszó
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Ha bármi kérdésed van a beszámolómmal
kapcsolatban, keress nyugodtan a fizikaszk@ttkhok.elte.hu e-mail címen.

Gyöngyös, 2021. 04. 03.
Kovács Zoltán
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