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Időrendi bontás

2021.

• 2021. november 15. Szenátus

• 2021. november 15. Kari Tanács Levélszavazás

• 2021. november 17. EHÖK Elnökségi

• 2021. november 18. Egyeztetés dr. Müller Viktor Oktatási Dékánhelyettessel

• 2021. november 19-21. HÖOK Vezetőképző

• 2021. november 24. EHÖK Elnökségi

• 2021. november 25. Választmányi ülés

• 2021. november 26. Kémia Szakterület Mentoráció

• 2021. november 26. Egyeztetés dr. Ágoston Istvánnal

• 2021. december 1. Kari Tanács

• 2021. december 1. EHÖK ELnökségi

• 2021. december 2. Kémia Intézet egyeztetés

• 2021. december 4. OHÜB Levélszavazás



EHÖK Elnökségi
Az elmúlt időszak elnökségi ülésein főleg a járványhelyzet által okozott újabb nehézségek

megoldásáról egyeztettünk. Ezen kívül az immáron egy éve a Trenkwalder Kft-vel együttmű-
ködve dolgozó ELTE iszkolaszövetkezet számolt be az elmúlt időszakról. Felmerült továbbá
a rendszerint megrendezett egyetemi események körüli nehézségek, illetve hogy mikor, hogyan
lehetne ezeket megtartni, így Gólyabál, LEN, stb.

International Trip Science Honours Academy 2022
Oktatási Dékánhelyettes Úr továbbított hozzám egy megkeresést, mely szerint az Utrechti

egyetem egy hallgatói csoportja szeretné meglátogatni karunkat a következő szemeszter fo-
lyamán. A hallgatókkal, illetve az intézetekkel hamarosan fogok egyeztetni, hiszen ez remek
lehetőség egy újabb külföldi kapcsolat kiépítésére.

Egyeztetés dr. Müller Viktor Oktatási Dékánhelyettessel
Oktatási Dékánhelyettes Úr a járványhelyzeti TVSZ elfogadása után keresett fel, hogy egyez-

tessünk a Karon folyó oktatásról a félév hátralévő részére. Itt egyetértésben voltunk annak
tekintetében, hogy az oktatás amíg csak lehet, jelenléti módban follyon, hiszen a tudásátadás
ebben a formában igazán hatékony, ugyanakkor a hallgatók és oktatók közös megegyezése alap-
ján egyes kurzusokat Dékán Úr online formába terelhet. Az én álláspontom, hogy -amennyiben
a helyzet kívánja- első körben az előadások helyezhetőek át online módba, hisz frontális oktatás
esetén a legkisebb a személyes kontaktus jelentősége, illetve a nagy létszám miatt itt a legkoc-
kázatosabb a vírusterjedés.

Ezen kívül Dékánhelyettes Úr tájékoztatott, hogy céljuk, hogy a laborgyakorlatok, valamint
a záróvizsgák jelenléti módban kerüljenek megtartásra, mellyel egyetértettem.

Egyeztetésünk óta a Fizika Intézet teljes online oktatásra állt át, melyről azt az utólagos
tájékoztatást kaptam, hogy Dékán Úr saját hatáskörben engedélyezte azt, illetve döntés szüle-
tett arról, hogy a vizsgaidőszak teljesen online formában fog zajlani. Utóbbi rendelkezés a pót-
és javító zárthelyi dolgozatokra nem vonatkozik.

Egyebek
Szaló-Pál Kinga meghívásával élve részt vettem a Kémia Intézet mentorációján, ahol meg-

próbáltam fél órában pár hasznos gondolatot átadni elsőéves hallgatóinknak arról, mi a hallgatói
érdekképviselet és miért jó, hogy létezik.

Részt vettem az őszi HÖOK Vezetőképzőn Pádár Kitti és Sarus Balázs társaságában.

A Kari Tanács az elmúlt időszakban támogatta az „Együttműködéseken alapuló terepi ta-
nulási módszerek” című tanfolyami pedagógustovábbképzési program alapítását.



Józsa Kornél, Irodavezető beszámoló
Az iroda nyitvatartása átlagosan heti 10 órában megtörtént, a hallgatók kérdései legjobb

ismereteim szerint maradéktalanul megválaszolásra kerültek.

Tapasztalatom szerint a délelőtti nyitvatartás hasznosabb a hallgatóknak, így következő
szemeszterben a nyitvatartás kialakításakor ezt is figyelembe fogom venni.

Budapest, 2021. december 4. Jeges Viktor Péter
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