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Időrendi bontás
• 2022.02.16 Fizika Intézeti tanács

• 2022.02.16 Mentorbevonó

• 2022.02.24 Választmány

• 2022.02.26 Játéknap

• 2022.03.01 Választmány

• 2022.03.01 Rendkívüli küldöttgyűlés

• 2022.03.03 Fizikus Activity

• 2022.03.08 Szakos mentor felkészítés

• 2022.03.22, 2022.03.25 Mentorteszt

• 2022.03.26 Játéknap

• 2022.03.28 Fizika SzaCs

• 2022.03.29 Mentorteszt UV felkészítés

• 2022.03.29 Mentorteszt UV

• 2022.03.30 TéTéKás Felező

Események
Az elmúlt két hónapban egy darab, kifejezetten fizikásoknak szóló eseményt szerveztünk szakte-
rületi szinten. Többek között ennek oka a március elejéig tartó távolléti oktatás, több kari és
egyéb esemény, például a Hallgatói Alapítvány által szervezett Prágai kirándulás, volt, illetve a
Mentorrendszer is rengeteg feladatot adott mind a szakterületi koordinátoroknak, mind a mentor-
jelölteknek. Ezek ellenére a március harmadikai Fizikus Activity-n körülbelül 40 fizikus vett részt,
ami felülmúlta várakozásaimat. A Szakterületi Csoport ülésen elsősorban a jelenleg folyó képvise-
lőválasztásról beszélgettünk, illetve két képviselőnk, Sarus Balázs és Rábóczki Bence bemutatta,
mivel is jár ez a feladatkör. Ezúton is szeretném megköszönni a segítségüket.

Intézeti Tanács
Az elmúlt két hónap alatt összesen egy Fizika Intézeti tanács volt, február 16-án. Számunkra a
legfontosabb téma ezen a teljesítményértékelési rendszer hallgatói vélemények figyelembe vétele volt.
Az Intézeti tanács egyhangún támogatta, hogy a dékáni vezetés a következő értékelésig tárgyaljon
a HÖK-kel a javaslatairól és törekedjenek arra, hogy ezeket beillesszék abba. Az Intézeti tanácson
minden hallgatói delegált részt vett.
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Mentorrendszer
Az elmúlt időszakban aktívan kivettem a részem a mentorrendszer lebonyolításában, mind a men-
torjelöltek felkészítésében, mind a játéknapon, mindpedig a mentortesztek felügyeletében és javí-
tásában. Személy szerint a fizikás mentorokat felkészültnek találom, és nagy reményeket fűzök a
fizikás csapathoz.

Egyebek
Legutúbbi pályázatomban írtam arról, hogy kiválasztottuk az új szakterületi logónkat. Sajnálatos
módon a logó digitalizációja elakadt, de remélem, hogy mandátumom alatt még sikerült ezt meg-
valósítani.

Ezúton is szeretném jelezni, hogy a következő ciklusra nem tervezem megpályázni a fizika szakterü-
leti koordinátori tisztséget. Bár az alakuló küldöttgyűlésig még van van idő, akit érdekel a tisztség,
keressen meg nyugodtan, szívesen bemutatom neki, hogy milyen feladatokkal jár.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Bármilyen kérdést, észrevételt szívesen fogadok!

Budapest, 2022.04.02

Mig András
Fizika szakterületi koordinátor

ELTE TTK HÖK
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