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Bemutatkozás
Mig András vagyok, másodéves fizika BSc hallgató, informatikus fizikus szak-
irányon. A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumba jártam, és ott is érett-
ségiztem 2018-ban. Már a gólyaévem alatt becsatlakoztam a szakom, illetve a
kar közösségi életébe. A Magyar Fizikushallgatók Egyesültének helyi bizottsá-
gának elnökségi tagja lettem, résztvettem demonstrátorként a nyílt napon és az
Eötvös-napon is. A küldöttgyűlésnek tavasz óta vagyok tagja.

Motiváció
Már a második félévemben elkezdtem TDK munkával foglalkozni, és így sze-
mélyesen tapasztalhattam meg, hogy mennyi motivációt tud adni az egyetemi
elfoglaltságok mellett. Továbbá betekintést nyerhetnek a hallgatók egy kutatás
menetébe, az ez alatt készült dolgozatot pedig felhasználhatják szakdolgozatuk-
ban. Emellett ismerettséget is szerezhetnek tudományos körökben. Fontosnak
tartom, hogy a gimnazisták megfelelően informálódhassanak a továbbtanulási
lehetőségeikről, és kedvet kapjanak a természettudományokhoz, akár nyílt na-
pon, akár Educatión találkozzanak vele.

Célok és elképzelések
Elsőszámú célom, hogy minnél több diák találja meg az érdeklődési körének
megfelelő témát, ezzel elősegítve mind a tanulmányi, mind a tudományos életük
fejlődését. Ezt különböző események keretében tartom legkivitelezhetőbbnek.
Fizika szakon már több éve létezik egy úgynevezett TDK hét, aminek kereté-
ben már TDK-zó hallgatók mesélnek élményeikről, arról hogy miért érdemes
foglalkozni vele. Emellett meghívott témavezetők mutatják be kutatási terü-
leteiket. Szeretnék ehhez hasonló programokat szervezni a többi szakterületen
is. Nyilván először a szakterületi koordinátorokkal beszélnék, hogy korábban
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milyen felületen volt a hallgatóknak lehetőségük TDK témát találni, illetve ők
hogy látják, milyen lehetőségei lennének hasonló eseményeknek a szakjukon.

Felvenném a TéTéKás Nyúz főszerkesztőjével a kapcsolatot, minthogy az újság-
ban lehetőség lenne különböző témák bemutatására és élménybeszámolókra is.
Egyeztetnék továbbá a KÖB-bel a tudományos ösztöndíj szempontrendszeréről
is. Az EHÖK Tudományos alelnökével is gyakran egyeztetnék, hogy egyetemi
szinten is összehangolhassuk a tudományos munkák népszerűsítését és hirdeté-
sét.

Köszönöm, hogy elolvastátok a pályázatom. Bármilyen kérdéssel vagy észrevé-
tellel nyugodtan keressetek!

Elérhetőségek
Email: migandras@caesar.elte.hu
Telefon: 20/48-47-870
Illetve Messengeren is megtaláltok.

Budapest, 2019.09.15
Mig András
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