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Időrendi bontás: 

» 2022.10.13. Karriernap 

» 2022.10.13. Utazós FF Szacs 

» 2022.10.14. ELTE Feszt 

» 2022.10.18. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

» 2022.10.25. FFI IT 

Szöveges beszámoló: 

Karriernap 

 A nap nagy részében ott tudtam lenni, aminek örültem, mivel érdekes beszélgetéseket 
tudtam lefolytatni jövőbeli kilátások terén jobban a földrajzos oldalról. Ennek hála már a 
nyílt napon is, eddigiekhez képest egy egészebb képet fogok tudni bemutatni az 
érdeklődőknek. Ennek kapcsán fogalmazódott meg bennem az, hogy konzultáljak a 
jövőben az Földrajzos Klubbal egy a szakterületre szabott karrier előadássorozatról. 

 

ELTE Feszt 

A nap első felében ott tudtam lenni. Az egészen terveztem, azonban problémák merültek 
fel a TDK dolgozatommal, emiatt el kellett jönnöm, majd pedig igen későn értem vissza.  

Harangi Szabolcs Intézetvezető villámgyors reakciójának köszönhetően aznap reggelre 
frissen nyomtatva kaptunk új szóróanyagot, illetve földtudomány roll up-ot. 

 

Utazós FF Szacs 

Az egyetemen keresztül elérhető külföldi tanulmányi utakról volt szó, amellyel célom az 
volt, hogy főként a gólyák is megismerjék hogyan is működik mindez.  

Egészen sokan jöttek el, közülük többen tettek fel tényleges kérdéseket. A visszajelzések 
alapján nagyon hasznosnak találták. 

Szeretném ezúton is kiemelve megköszönni Novák Zsófia külügyi referensnek, hogy eljött 
erre a Szacsra, bemutatta nekünk az Erasmus-t, illetve, hogy segítőkészen válaszolt a 
különféle kérdésekre. 
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FFI IT 

Sajnálatos módon ezen az intézeti tanácson nem tudtam részt venni zárthelyi dolgozat 
írása okán, ellenben a jegyzőkönyvet természetesen olvastam. Ezen felül pedig beszéltem 
több oktatónkkal a TÉR felülvizsgálatról, és az eszközölt módosításokról. 

 

Képviselők munkája 

A szakterület képviselői, illetve delegáltjai ellátták feladatukat. Szeretném külön 
kiemelni Laurán Borbála segítőkészségét, mivel a következőnek betervezett „FF Kirucc” az 
ő munkájának köszönhető. 

 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, amennyiben kérdésed merülne fel keress 
meg e-mailen, avagy személyesen a hétfői fogadóórám idejében. 

 

Hódmezővásárhely, 2022.10.07.       Borbás Zita 

foldtudszk@ttkhok.elte.hu 

fogadóóra: hétfő 12:00-14:00 

Déli hallgatói iroda 

 

 

 


