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Időrendi bontás
• 2021.06.06. Választmány

• 2021.06.09. Intézeti Tanács

• 2021.06.25. Rendkívüli Küldöttgyűlés

• 2021.07.15-17. Mentor továbbképzés

• 2021.08.03. Gólya-Mentor találkozó

• 2021.08.11-15. Gólyatábor

• 2021.08.24. Tanulmányi és oktatási bizottsági ülés

• 2021.08.31. Tisztségviselői ülés

• 2021.09.02. Gólyanap

Nagyobb programok, amik a fizikus hallgatókat érintették, de nem szakterületi (vagy egyéb HÖK-ös)
szervezésű:

• 2021.06.28. ’SKÜ

• 2021.07.02. Normafai piknik

• 2021.08.19-21. Velencei-tavazás a másodévesekkel

Bizottsági delegálások
Az Intézeti Tanácson, mivel akkor a delegáltságomat a Kari Tanács még nem fogadta el, Kovács
Zoltán vett részt. Az ülés főtémája a HKR módosítás volt, illetve a tanszékvezetői beszámolókról
esett szó. A Tanulmányi és oktatási bizottság ülésén a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra érkezett
pályázatokat bíráltuk el.
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Gólyák fogadása
A nyár második felétől a legfontosabb feladatunk a gólyák fogadása volt. Ezt szolgálta a Gólya-
Mentor találkozó, a Gólyatábor és a Gólyanap. A Gólyatáborban megtartottuk a hagyományos
fizikus tábortüzet, valamint a szakos napon a szintén hagyományos patakesküt is. A Gólyanapon
bemutatkozott az intézet vezetése, bemutatták a szak oktatási jellemzőit, a mintatantervet és a
laborokat. Emellett bemutatkozott a Magyar Fizikushallgatók Egyesülete, illetve én is beszéltem
röviden a kari HÖK felépítéséről. Ezt követte a gólyák eskütétele, majd egy állomásos túrán járhat-
ták be az egyetem környékét. A mentorok ezeken is és a beiratkozáson lehetőségeik szerint aktívan
részt vettek.

Átszervezett laborok
Ahogy a többi szakon, nálunk is voltak átszervezett laborok. A többséggel nem volt probléma,
azonban az egyik labornál a jegybeírás elhúzódott, néhányan még most sem kapták meg a jegyüket,
emiatt nem is tudják a ráépülő tárgyat felvenni. Remélhetőleg ez keddig változni fog, és akkor
kiegészítem ezt a pontot szóban.

Egyéb
A pályázatomban írtam, hogy szeretnék egy HKR kivonatot összeállítani nyáron a fizikusoknak.
Sajnos rosszul mértem fel a saját kapacitásom, így ez még nem valósult meg, de továbbra is tervezem
megírni.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, bármilyen kérdést, észrevételt szívesen fogadok!

Budapest, 2021.09.04

Mig András
Fizika szakterületi koordinátor

ELTE TTK HÖK
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