
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Küldöttgyűlési beszámoló 

Biológia-Környezettan Szakterületi Koordinátor 

Kása Kata Hanga 

2022. 02.15. – 2022. 04.01. 

  



 

Időrendi bontás: 

• 2022. 02. 16. – Intézeti Tanács 

• 2022. 02. 16. – Mentorrendszer II. bevonó 

• 2022. 02. 24. - Választmány 

• 2022. 02. 24. – Rendkívüli Intézeti Tanács 

• 2022. 02. 26. – Játéknap  

• 2022. 03. 01. – Választmány 

• 2022. 03. 01. – Rendkívüli Küldöttgyűlés 

• 2022. 03. 02. – Informális Intézeti Tanács 

• 2022. 03. 04. – Oktatási Bizottság 

• 2022. 03. 12. – Mentorkirándulás  

• 2022. 03. 14. – Bio-KT SzaCs 

• 2022. 03. 16. – Intézeti Tanács 

• 2022. 03. 26. – Játéknap  

• 2022. 03. 30. – TéTéKás Felező 

A dőltbetűvel írt eseményeken nem tudtam részt venni. 

Intézet: 

Az elmúlt Biológia Intézeti üléseken elfogadtuk a tanszékvezetői beszámolókat, beszéltünk a 

Teljesítmény Értékelési Rendszerről (TÉR). A TÉR-rel kapcsolatos javaslatokat és a TÉR-t az 

intézet támogatta. A következő nagyobb téma pedig a tantervreform volt (OTAK, BSc és 

MSc), amiben véleményem szerint tudtunk haladni. Ez a véleményem legfőképpen az OTAK-

ra vonatkozik, a biológia alapképzés és a biológus mesterképzés tantervi megbeszélésére 

remélem a következő (április 6.) IT-n kerül sor, amiben tovább tudunk haladni. BSc-n és 

MSc-n is merültek fel problémák, leginkább hallgatói részről. Ezeket a problémákat 

részletesen átbeszéltük a hallgatói delegáltakkal, kikértük a hallgatók véleményét és 

megpróbáljuk érvényesíteni a törekvéseinket ezzel kapcsolatban. 

Szakterület: 

A már említett tantervreformmal kapcsolatos problémákat a szakterület elé tártam egy 

Szakterületi Csoport ülés keretein belül. Elmondtam mi lehet aggasztó ezzel kapcsolatban és 

mi lehetne egy esetleges megoldás és megkérdeztem őket is, hogy mit találnak jónak és mi az, 

amiben változtatnának, illetve kérdéseknek is helye volt. Összességében a szakterület támogatta 

azokat a javaslatokat, amiket az intézeti tanács hallgatói delegáltjaival beszéltünk. Ezt 

figyelembevéve fogunk továbbra is intézkedni a tantervmódosításokkal kapcsolatban. 

Mentorrendszer: 

Miután február 20-n lezárult a mentorjelentkezés elkezdődhetett a biológia és 

környezettudomány szakos jelöltekkel való munka. A mentorképzéssel járó feladatokat Károlyi 

Dorottya és Sasvári Péter végzi hatalmas lelkiismerettel, emellett én is igyekszem kivenni a 

részem, amennyire csak tudom. Részt vettem a legtöbb programon, összeállítottam a 

mentorteszt szakos részét és a teszt megírása előtt két alkalommal is tartottunk a 

mentorfelelősökkel együtt konzultációt. Sajnos a mentorteszt megírása után meg kellett 

válnunk néhány embertől, jelenleg 16 jelöltünk várja izgatottan a mentorszóbelit. 



 

Egyéb események: 

Az utóbbi időszakban nem volt lehetőségem szakterületi programok megszervezésére, de ezen 

szeretnék változtatni. Tervben van egy Bio-KT-FF kirándulás, amit Fritz Petrával közösen 

szervezünk. Reméljük az időjárás is kedvezni fog nekünk, hogy meg tudjuk valósítani. 

Megtartottuk azonban a TéTéKás Felezőt, aminek nagy sikere volt a szakterületen és ha jól 

láttam azon kívül is. Köszönöm Pádár Kittinek, hogy megszervezte az eseményt, mindenki 

nagyon jól érezte magát. 

 

 

A biológia-környezettan szakterület delegáltjai megfelelően ellátták feladataikat. Mindennapi 

teendőimet elvégeztem, delegáltságaimmal járó kötelességeimnek eleget tettem. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Ha bármi kérdésed lenne nyugodtan keress a 

bioszk@ttkhok.elte.hu e-mail címen! 

 

2022. április 1. 
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Biológia és Környezettan szakterületi koordinátor 
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