
BESZÁMOLÓ

Kémia szakterületi koordinátor
2022. április 1.

IDŐRENDI BONTÁS

• 2022. 02. 15. Rendes Küldöttgyűlés

• 2022. 02. 16. Kémia Intézeti Tanács

• 2022. 02. 24. Választmány

• 2022. 02. 26. Játéknap

• 2022. 03. 01. Választmány

• 2022. 03. 01. Rendkívüli Küldöttgyűlés

• 2022. 03. 04. Kémiai Intézet Oktatási Bizottság Ülése

• 2022. 03. 09. Megbeszélés Horváth Laura Tudományos referenssel

• 2022. 03. 09. Rendkívüli Kémiai Intézeti Tanács

• 2022. 03. 12. Mentorkirándulás

• 2022. 03. 26. Játéknap

• 2022. 03. 30. Megbeszélés Vígvári Cseperke Elnökhelyettessel

• 2022. 03. 30. TéTéKás Felező

• 2022. 03. 31. Szakos mentorfelkészítő

• 2022. 03. 31. Kémia SzaCs

A dőlt betűvel szedett esemény(ek)en nem tudtam megjelenni.
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1. INTÉZET

Az Intézeti Tanács és Oktatási Bizottság gyűlésein a fő téma a tanárszakos tantervek
átdolgozása volt. Ezzel kapcsolatban egyeztettem Szalay Lucával, illetve Bartha Márton
is részt vett a gyűléseken és hasznos visszajelzéseket adott a tervekről. A változtatások
az osztatlan kémiatanár képzésen kívül a rövidciklusú mesterképzéseket is érintik. Itt
elsősorban egy letisztult tematika kialakítása, illetve a laboratóriumi gyakorlatok össze-
vonása volt a cél, főleg olyan ismeretek átadására került a hangsúly, ami elengedhetetlen
egy kémiatanár számára. A rendkívüli IT-n a tanszékvezetői beszámolók véleményezése
volt a fő téma.

2. MENTORRENDSZER

A szakterületen belül a mentorképzéssel járó rendszeres feladatokat teljes mértékben
Gombás András mentorfelelősünk végzi. Ennek ellenére természetesen igyekszem az ő és
Komáromi István mentorkoordinátor igényei szerint részt venni a mentorok képzésében,
segíteni a munkájukat. A képzési események közül az első játéknapon és a mentorkirándu-
láson is részt vettem, valamint Komáromi István kérésére aktualizáltam a Mentorkisokos
Kémia Szakterületre vonatkozó fejezetét, illetve összeállítottam a Mentorteszt kémiás
szakos részét.

3. ESEMÉNYEK

Az elmúlt időszakban nem bővelkedett szervezett programokban a szakterület, ezt az űrt
szerencsére a kari események be tudták tölteni. A következő időszakban szeretnék még egy
tanár-diák kirándulást, illetve egy vegyjelháborút (kémiás számháború) szervezni, ha az
időjárás is úgy akarja. A TéTéKás Felező szervezésében igyekeztem segíteni Pádár Kitti
rendezvényszervező referensnek, magára az eseményre viszont magánéleti okok miatt nem
jutottam el.

4. EGYEBEK

Az elmúlt hetekben több megkeresést is kaptam, ezekre igyekeztem legjobb tudásom
szerint reagálni.

A kémia szakterület delegáltjai megfelelően ellátták a feladataikat. Mindennapi teendői-
met elvégeztem, a levelezőlistát karbantartottam, fogadóóráimat megtartottam, delegált-
ságaimmal járó kötelességeimnek eleget tettem.
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, felmerülő kérdéseiddel keress bátran.

Budapest, 2022. április 1.
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Szaló-Pál Kinga
Kémia szakterületi koordinátor

ELTE TTK HÖK
kemiaszk@ttkhok.elte.hu
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