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IDŐRENDI BONTÁS

• 2021. 04. 07. Szakterületi Csoport gyűlés

• 2021. 04. 10. Mentorképzés játéknap

• 2021. 04. 20. FizKém PubQuiz

• 2021. 04. 24. Mentorképzés játéknap

• 2021. 04. 28. Kémia IT

• 2021. 04. 29. Választmány

• 2021. 05. 02. Szituációs játék a szakos mentorjelöltekkel

• 2021. 05. 05. Játékest a szakos mentorjelöltekkel

• 2021. 05. 07. Csapatépítő piknik a mentorjelöltekkel1

• 201. 05. 07. Tisztségviselői ülés

• 2021. 05. 08. Mentorszóbeli

• 2021. 05. 09. Választmány

• 2021. 05. 13. Szakterületi Csoport gyűlés

• 2021. 05. 14. MatKém Társasest

• 2021. 05. 20. Választmány

• 2021. 05 22-23. Tisztségviselői csapatépítés

A dőlt betűvel szedett esemény(ek)en nem tudtam megjelenni.
1A piknik szabadtéren, a járványügyi előírások maradéktalan betartása mellett zajlott
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1. INTÉZET

A legutóbbi IT ülésen aktualitásokról esett szó, a tanács felterjesztett egy, a szakmód-
szertant oktató tanárokat érintő habilitációs szabálymódosítást, ami a jövőben könnyeb-
bé teheti számukra a szakmai előrelépést. Idén a Kémiai Intézet szervezte a 35. OTDK
Kémiai és Vegyipari Szekcióját, ebben külön feladatom nem volt, de fontosnak tartom
megemlíteni, hiszen erre eddig nem volt példa. Az intézeti igazgatóválasztás a nyár folya-
mán zajlik majd, szeptember végétől kezdődik az új igazgató ciklusa. Az elmúlt bő egy
hónapban megszerveztem a Kémiai Intézet Kiváló Oktatója szavazást, ami a napokban
eredményesen lezárult.

2. SZAKTERÜLETI CSOPORT

Április 7-én és május 13-án tartottam két SzaCs gyűlést. Az utóbbin kicsit kisebb volt
a létszám, de mindkettő produktívan és jó hangulatban telt. Született többek között
egy olyan kezdeményezés, hogy minden SzaCs után rövid összefoglaló posztok kerüljenek
ki az évfolyamcsoportokba az elhangzottakról, hátha ettől többen kedvet kapnak, hogy
a jövőben becsatlakozzanak. Ezt még nem tudtam kivitelezni a gyakorlatban leginkább
időhiány miatt, de igyekszem majd beletenni a szacskós rutinomba.
Április 20-án megrendeztünk egy PubQuiz estet a Fizika szakterülettel közösen, a tech-
nikai kivitelezésben Kovács Zoltán Fizika szakterületi koordinátor sokat segített, amit
ezúton is köszönök neki. Május 14-én Akály Alexandra Matematika szakterületi koordi-
nátorral közösen szerveztünk egy családias matekos-kémiás társasestet. A kései időpont
és a vizsgák fenyegető közelsége miatt nem voltunk olyan sokan, de az esemény így is
kiváló hangulatban telt. Az eseményeken szép számmal megjelentek kémiások is és a
visszajelzések alapján jól érezték magukat.

3. MENTORRENDSZER

Április 10-én és 24-én segédkeztem a szakterületek közti ismerkedések lebonyolításában.
Sok lelkes mentorjelölttel ismerkedtem meg különböző szakterületekről és számomra is
tanulságos volt, több új (online is játszható) játékot ismertem meg, ezekről tervezek össze-
állítani egy dokumentumot. A szóbeli előtti héten mentorfelelősünkkel, Pintér Bencével
több csapatépítő alkalmat is rendeztünk a jelölteknek. A szóbelin nehéz dolgunk volt,
mert az idei jelentkezők erősek voltak, de végül sikerült egy jó mentorcsapatot kiválo-
gatunk Bencével és Vígvári Cseperke Mentorkoordinátorral. A párosítások a beszámoló
megírásakor még nincsenek meg, de már több lehetőségen is gondolkoztunk.

4. VÁLASZTÁSOK

A TTK HÖK Választásain idén kifejezetten népszerű volt a képviselőség, idén még egy
póttagunk is lett, valamint annak is örülök, hogy mind visszatérő, mind újonc képvise-
lőink is vannak. Az Alakuló Küldöttgyűlés előtt a frissen megválasztott képviselőkkel
tervezek elbeszélgetni arról, hogy mi is történik itt a KGy-n és felkészíteni őket a képvi-
selői munkára.
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5. EGYEBEK

A félév folyamán Keresztes Barbara KéKó koordinátor az általa megpályázott Rektori
Szakmai és Kulturális Ösztöndíjból nagy mennyiségű KéKós reklámanyagot szerzett be
(plakátok, szórólapok, pólók, füzetek és egy roll-up). Ennek én kifejezetten örülök és
remélem, hogy a következőkben ez is segít a korrepetálás és a szakterületen folyó hallgatói
tevékenységek megítélésén.
A vizsgaidőszak és a jelenléti laborok szervezésével kapcsolatban kaptam néhány megke-
resést, ezekre reagáltam és végig igyekszem majd megoldani a felmerülő problémákat.

KITEKINTÉS

Szeretném megköszönni a TTK HÖK tisztségviselőinek az eddigi közös munkát és a beil-
leszkedésem során adott sok segítséget! Nehéz felvenni a fonalat egy olyan feladatkörben,
amihez hasonlót előtte nemigen végeztem. Ebben Bónis nagyon sokat segít, amit nem
tudok elégszer megköszönni. Külön említés illeti volt mentortársaimat és közeli barátai-
mat, akik bőven megérdemlik, hogy egy záróbeszámolóban hálálkodjak nekik azok után,
amit emberileg kaptam tőlük. A következő ciklusra vonatkozó terveimről az Alakuló
Küldöttgyűlésre benyújtott pályázatomban írok majd részletesen.

A kémia szakterület delegáltjai megfelelően ellátták a feladataikat. Mindennapi teendői-
met elvégeztem, a levelezőlistát karbantartottam, delegáltságaimmal járó kötelességeim-
nek eleget tettem.
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, felmerülő kérdéseiddel keress bátran.

Budapest, 2021. május 28.

Szaló-Pál Kinga
Kémia szakterületi koordinátor

ELTE TTK HÖK
kemiaszk@ttkhok.elte.hu
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