
 

Pályázat 
Kémia Szakterületi koordinátor 

Bemutatkozás: 

Sziasztok, Ungi Balázs vagyok, harmadéves kémia BSc szakos hallgató. 1996. október 30-án 

születtem, a tanulmányaimat a csepeli Kölcsey Ferenc Általános Iskolában kezdtem, majd a 

Jedlik Ányos Gimnáziumban folytattam a nyolc évfolyamos képzés keretében. Szabadidőmben 

biciklizek, alszok, vagy sorozatot nézek. Elengedhetetlen, hogy tudjátok, hogy nem tudok nagy í 

betűt írni a laptopomon. 

A kérdések elébe menve, fél évet csúszok az alapképzéssel, mely után itt tervezem, az ELTÉ-n az 

MSc elvégzését. A koordinátori tisztséget a következő választások alkalmával újra megpályázom. 

Mit keresek itt? 

Már az első egyetemi félévemben vonzott a közélet. A szokásos gólya programok mellett nem 

egy alkalommal látogattam el a Küldöttgyűlés üléseire. A légkör és a nyitottság megfogott, így a 

következő évben jelentkeztem képviselőnek. A 2016-os évben mentorként is kipróbáltam 

magam, mely rengeteg tudást és tapasztalatot adott az egyetemi élet terén. Azóta egyre több 

helyen segítem a TTK HÖK munkáját, remélem ez így is maradhat. 

Célok 

Itt a TTK-n lassan kezdünk hozzászokni a folyamatos változásokhoz. A kémián 2013 óta szinte 

minden évben volt kisebb tantervváltozás, de az idei rendszer gyökeresebb változásokat is 

hozott. A tanári tantervek nem kerültek idén elfogadásra, így ez a következő évre marad, 

melynek összehangolásában a szakterületi koordinátoroknak is fontos szerepe lesz. 

A tankörök bevezetése nem volt bökkenőmentes, a kommunikáció hiánya és a felkészületlenség 

(bírálom itt a tanulmányi hivatalt) eredményeképpen nem egy gólya kurzusait kellett pakolgatni 

kérvényekkel. Erre megoldást hozhat egy olyan modell kifejlesztése, mely nem csak a felvett 

hallgatók és mentor(pár)ok számát, hanem az órarendi ütközéseket, az újabb tárgyfelvételeket 

és a tanáris hallgatók (új és régi tanterv szerint indulók) kurzusait is figyelembe veszi, így 

elengedhetetlen több forgatókönyv kidolgozása. A modell megalkotásában Vajda Levente 

ajánlotta fel tapasztalatát és segítségét. 



A demonstrátori program keretében eddig sikerült biztosítanunk anyagi támogatást is a 

hallgatók részére, szeretnénk, ha ez így maradna. Erre az iskolaszövetkezeten keresztüli 

kifizetés jelenthet megoldást.  

A kemia.elte.hu oldal újabb reformja is esedékes. A drupal rendszer wordpressre váltása javíthat 

a kezelésben, valamint cél a menürendszer és oldalsávok újra gondolása, hogy a fontos 

információkat könnyen megtalálják a látogatók. A biológia szakterület honlapjához hasonlóan, 

egy szép nagy facebook linknek is helyet szeretnék találni. 

Események 

A szakon már-már kiforrott naptár van a programok időzítésére, ám újítani mindig kell. Ebben 

az évben tartunk egy bevonót, mely után társasjátékozni invitáljuk a szak hallgatóit, így 

reméljük, hogy sokan eljönnek. A kevés képviselőnkre tekintettel igencsak fontos szerepe lesz 

az eseménynek, melyen a következő év mentorait is keressük. 

Januárban a nyílt nap és az educatio kiállítás esedékes, ahol feltétlen ott leszek. Februárban 

szeretnénk egy előadást a tudományos diákkörrös lehetőségekről, melyen mind a TDK-zó 

hallgatókhoz, mind az oktatókhoz intézhetnek kérdéseket a kémiások. Ebben a hónapban egy 

másik bevonót is megvalósítunk, melyen már a gólyatáborra is toboroznánk szervezőket. 

Márciusra és áprilisra egyelőre csak a vegyészköszöntő buli van tervben, de a többi szakkal is jó 

lenne egy baráti összejövetelt szervezni. 

A gólyatábor(ok) szervezésében természetesen részt fogok vállalni, remélem a Küldöttgyűlés 

mindenki számára elfogadható koncepcióban egyezik meg. 

Összegzés 

A szak szerencsére nem igényel nagy reformokat, csupán odafigyelést és törődést. Mind a 

tudomány, tanulmányok és közélet terén minden erőmmel erre fogok törekedni.  

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatom, ha kérdésed merült fel, keress meg nyugodtan. 

 

Ungi Balázs 
ungi.balazs@ttkhok.elte.hu 

+36304927790 
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