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1. Bemutatkozás 

Pánczél Emese vagyok, idén végzem a Földtudományi alapszak utolsó szemeszterét 

geológia specializáción. 2017-ben az esztergomi Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium 

nyelvi tagozatán érettségiztem, majd az ELTE TTK Földtudományi alapszakon kezdtem meg 

egyetemi tanulmányaimat. Az első három szemeszter alatt a Bolyai Szakkollégium belsős 

tagja voltam, majd a továbbiakban külsős tagként veszek részt jelenleg is a szakkollégiumi 

életben. Eddigi egyetemi éveim alatt végig Tudományos Diákköri kutatómunkát végeztem, 

jelenleg a Kőzettan-Geokémiai Tanszéken. 2018-ban mentorként, illetve 2018-2019-ben 

küldöttgyűlési képviselőként is bekapcsolódtam az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzatának 

közéleti tevékenységébe, 2021 februárja óta pedig én töltöttem be a kari tudományos referensi 

tisztséget. 

2. Motiváció 

Egyetemi éveim során a kezdetektől motivált a tudományos kutatási tevékenységben 

való részvétel, mindig igyekeztem megragadni a felkínálkozó lehetőségeket, melyek 

segítségével a tanulás és a szociális élet mellett TDK munkát végezhettem, hazai és 

nemzetközi konferenciákra juthattam el, tudományos publikáció készítésében vehettem részt, 

és ezáltal rengeteg hasznos tapasztalattal gazdagodhattam. Szeretném, ha minden hallgatónak 

lehetősége nyílna erre, ha eljutna mindenkihez a megfelelő tájékoztatás, bátorítás, segítség és 

a megérdemelt ösztöndíj is.  

Az elmúlt szemeszterben tudományos referensként sikerült megkezdenem a kari 

tudományos élet összefogását, tudományos programok szervezését. A jövőben is hasonló 

lelkesedéssel szeretném ezt a munkát folytatni, reményeim szerint a jelenléti oktatásra való 

visszatérés még több lehetőséget tartogat. Tudományegyetemként az ELTE fontos feladata a 

Hallgatók tudományos életbe való bevezetése is. Sokan kerülnek innen kutatói pályára, 

melyhez a lelkesedést, az alapokat az egyetemi évek során tudják elsajátítani, és ebben 

szeretnék tudományos referensként továbbra is aktívan szerepet vállalni, segíteni. 

3. Céljaim, terveim 

Tudománynépszerűsítés, kommunikáció: 

Mindenképpen szeretném az ELTE-s és külsős hazai, illetve nemzetközi tudományos 

programokat, tudományos ösztöndíjakat, kutatási lehetőségeket és konferenciákat 



népszerűsítő TTK-s Tudományos Programok facebook-oldalt továbbra is életben tartani, a 

Hallgatók számára naprakész információkat biztosítani. Emellett a Hallgatókkal való 

kommunikációban természetesen továbbra is együttműködnék a szakterületi 

koordinátorokkal, a kommunikációs referenssel és a Tétékás Nyúzzal.  

Fontosnak tartom a TTK-s tanszékekkel, kutatócsoportokkal való együttműködést is, a 

szemináriumok, szakdolgozati és TDK-lehetőségek terjesztése érdekében. Amennyiben 

elindul az egész ELTE-t összefogó TDK-honlap, amely már előkészületek alatt áll, akkor 

mindenképpen támogatni fogom a használatát TTK-s részről, és figyelemmel fogom kísérni 

az ott közzétett információkat.  

A tudományos ösztöndíjakról, a Tudományos Diákköri munka lehetőségéről már minél 

hamarabb, gólyaként is szükséges tájékoztatni a Hallgatókat, éppen ezért a szakterületi 

koordinátorok segítségével mindenképpen szeretnék a gólyatáborban és/vagy szakos 

rendezvényeken (SzaCs) beszélni az elsőévesekkel is. 

Munkámat továbbra is segítené a Tudományos Csoport, amely különböző szakterületű, 

részben szakkollégista hallgatókból áll, akik jól tájékozottak a szakterületük tudományos 

életéről, ezért jó ötleteket tudnak nekem adni, valamint segítik a kapcsolattartást a 

kutatócsoportokkal, szakkollégiumi műhelyekkel. 

Tudományos programok szervezése: 

Szeretném továbbra is rendszeresen megszervezni az „Irányzatok” előadássorozatot, 

ahol ELTE-s és külsős kutatók munkáját ismerhetik meg a Hallgatók, illetve a „Gyertek 

TDK-zni” beszélgetéseket is szeretném folytatni, ahol már tapasztalt TDK-zók osztják meg 

élményeiket, tanácsaikat.  

Emellett olyan eseményeket is szeretnék szervezni, melyekre az elmúlt szemeszterben 

egyelőre nem nyílt lehetőségem, mint például a szakkollégiumok (Eötvös Collegium, Bolyai 

Kollégium) TTK-s szakos műhelyeinek bemutatása nyílt délutánok keretei között.  

Őri Bálint, Tétékás Nyúz főszerkesztő ötlete alapján tervezünk közösen elindítani egy 

olyan eseménysorozatot, melynek keretei között a Hallgatók „viccesen”, közérthetően 

dolgozhatnának fel tudományos témákat, például kísérletekkel megcáfolhatnak köztudott 

tudományos tévhiteket, vagy akár mindennapi dolgok tudományos hátterére világíthatnának 

rá. Ezzel a célunk a Hallgatók minél szélesebb körének tudományba való bevonása lenne, 

szórakoztató módon. 

A fenti programok természetesen az aktuális járványhelyzethez igazítva online vagy 

személyes jelenléti formában valósulnának meg. Amennyiben a javuló helyzet lehetővé teszi, 



szeretnék tudományos kirándulásokat is szervezni, illetve a tanszékek, kutatócsoportok által 

szervezett kirándulásokat hirdetni, például ásványgyűjtő bányalátogatás földrajzosokkal-

földtudósokkal, biológus-ökológus kirándulások, kutatóintézetek, üzemek látogatása fizikus-

kémikus kísérőkkel, természetesen minden TTK-s szak érdeklődőit várva. 

Tudományos ösztöndíjak, tehetséggondozás: 

Aktívan szerepet vállalnék a Rendszeres tudományos ösztöndíj elbírálásában, 

szempontrendszerének alakításában az ösztöndíjakért felelős referenssel együttműködve. 

Emellett szeretnék tájékoztatókat tartani a különböző tudományos pályázatokról (pl.: ÚNKP, 

NFÖ) akár online, akár személyes beszélgetés formájában. Erre az eddigi hallgatói 

visszajelzések alapján lenne igény. 

Köszönöm szépen, hogy elolvastad a pályázatomat, a felmerülő kérdésekre szívesen 

válaszolok a panczelem@student.elte.hu e-mail címen. 

Budapest, 2021. 05. 31.  

Pánczél Emese 
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