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Időrendi bontás: 

• 2022. 10. 13. Karriernap 

• 2022. 10. 14. ELTEFeszt 

• 2022. 10. 18. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

• 2022. 10. 18. Megbeszélés Szolnoki Fannival és Pádár Kittivel 

• 2022. 10. 20. Intézeti Tanács 

• 2022. 10. 29. Tisztségviselői csapatépítés 

• 2022. 11. 02. Matematika Intézet mentorációs program 

• 2022. 11. 03. BioLogika just dance és karaoke 

A dőlt betűvel szedett eseménye(ke)n nem tudtam részt venni. 

 

 

 

Intézet 

 Az elmúlt hónapban két fontos hallgatókat érintő dolog történt az intézetben. 

 A Teljesítményértékelési Rendszerrel kapcsolatban az Intézeti Tanácson felmerült külön 

intézeti, oktatókat és kurzusokat értékelő, kérdőív létrehozása. Ezzel kapcsolatban még egyeztetés 

zajlik, hogy milyen kérdések szerepeljenek rajta és hogy milyen formában valósítható meg. 

 Elkezdődött az Intézeti mentorációs program, mely keretében az első alkalom november 2-án 

került megrendezésre. 17 elsőéves hallgató vett részt rajta.  Az érdeklődőknek 5 oktató fog segíteni 

ebben az évben. A program keretében lesz lehetőségük az elsőéveseknek külön-külön beszélgetniük 



az általuk választott oktatóval, és lesznek olyan alkalmak is, melyek általánosabb, mindenkit érintő 

témákkal foglalkoznak, ezek várhatóan csoportos beszélgetések lesznek. Ezek szervezésében 

felajánlottam segítségemet a mentoroktatóknak és Backhausz Ágnesnek az elsőévesek 

évfolyamfelelősének. 

 

Szakterület 

 Az elmúlt időszakban csak egy programot sikerült szervezni, ezt közösen a Biológia- és 

környezettudományi szakterülettel tartottuk BioLogika néven. Itt is szeretném megköszönni Szolnoki 

Fanninak és Pádár Kittinek a segítséget az esemény megszervezésében, és Horváth Matildának az 

esemény borítóképének az elkészítést. Az esemény előtti napokban többen is jelezték, hogy betegség 

miatt nem tudnak jönni, ez a létszámon is meglátszott, hogy kevesen voltunk.  

 

Rekrutációs események 

 A szorgalmi időszak során szeretnék szervezni egy olyan alkalmat, ahol felsőbb évesekkel 

közösen átbeszélnénk az idéntől bevezetett új tantervet és a 2024-től érvényes felvételi 

követelményeket. Ennek az oka, hogy a nyílt napon, ELTEfeszten, Education mindenki naprakész 

információkkal tudja tájékoztatni az érdeklődőket a képzésről és hogy hogyan lehet bekerülni a 

szakra.  

 

Lezárás 

A matematika szakterület delegáltjai megfelelően ellátták a feladataikat. Mindennapi 

teendőimet elvégeztem az e-mailekre válaszoltam. Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha 

bármi kérdésed van, fordulj hozzám bizalommal. 

Budapest, 2022. 11. 05. 
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