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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 bizott-
ságának elnökségi tagja lettem, részt vettem demonstrátorként a nyílt napon,
Eötvös-napon, illetve idén a Kutatók éjszakáján 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 ismeretséget is szerezhetnek tudományos körökben. Fontosnak
tartom emellett, hogy a hallgatók megismerkedhessenek más tudományágakkal,
illetve, hogy a megszerzett tudást megfelelő helyen kamatoztathassák.

Célkitűzés
A következőkben szeretném ismertetni röviden a 2019/2020-as tanévre a terve-
imet.

Tudományos Diákkör
Úgy gondolom, hogy a hallgatók tudományos előrehaladását a saját TDK mun-
ka segíti elő legjobban. Éppen ezért hétfőn, vagy kedden összeülök az egyes
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szakok TDK felelős oktatóival és átbeszéljük, hogy hogyan lehetne még hallga-
tóbarátabb a mostani TDK rendszer, hogyan hozhatjuk közelebb a diákokhoz
ezeket a lehetőségeket.

Online felület
Elöljáróban amit el szeretnék érni, hogyha rákeres valaki az interneten, három
kattintásból találhasson egy listát a saját szakterületén meghirdetett TDK té-
mákról, ami tartalmaz egy rövid leírást, hogy hányadéveseknek ajánlják, illetve
a témavezető elérhetőségét is. Emellett szeretném frissíteni az ELTE honlap-
ján található TDK oldalak linkjét, mert egyedül a Biológia szakterület oldala
naprakész ezek közül, több egy jó pár éves facebook eseményre mutat, van ami
nem is elérhető. A TDK felelősök véleményét is kikérve létrehoznék egy összkari
TDK oldalt, valamint minden korábbi, már nem frissített oldalt archiválnék, az
átláthatóság érdekében.

Népszerűsítő események
Az Online rendszer letisztázása mellett szerveznék a TDK témákat bemutató
eseményeket is. Több szakterületen már van hasonló, mint Fizikán a Mafi-
he ELTE Helyi Bizottsága által szervezett TDK hét, vagy Biológián a BTDK
Gólya-nap. Ezeken nagy hangsúlyt kapnának a már TDK-zó hallgatók élmény-
beszámolói, hogy miért érdemes már a BSc alatt elkezdeni kutatni, valamint
a nem TTK-s témavezetőknek itt lehetősége nyílik bemutatni a témájukat a
diákok számára.

TDK rovat a TéTéKás Nyúzban
Korábban már egyeztettem Kulik Laurával és a közeljövőben szeretném a rész-
leteket is megbeszélni. Az alap koncepció szerint a rovatban egy hallgató mu-
tathatja be saját TDK vagy Szakdolgozati témáját, ami remélhetőleg több ol-
vasónak is felkelti az érdeklődését.

Nyílt előadás sorozatok
A TDK munkák mellett fontosnak tartom, hogy a kar hallgatói megismerkedhes-
senek más tudományágakkal a szakjukon kívül. Ezt nyíltan látogatható előadás
sorozatok elindításával látom legkönnyebben megvalósíthatónak, hasonló formá-
ban, mint az Alkímia ma, a kémia szakon, vagy az Atomoktól a Csillagokig, a
fizika szakon. Havonta egy előadás, a kar más-más oktatójától, laikusok szá-
mára is érthető módon. Ezeket a második félévtől hirdetném meg, amennyiben
lesznek lelkes oktatók, akik elvállalják az előadásokat.
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Orientációs napok
Egy másik része a tudományos életnek, az egyetem alatt megszerzett tudás
kamatoztatása diplomaszerzés után, legyen az kutatásiintézet, cég, MSc vagy
éppen doktori képzés választása. Kiemelve itt a tanáris diákok tájékoztatását.
Például sokan nem tudnak arról, hogy van lehetőségük doktori képzésre jelent-
kezni az osztatlan képzés után.

Bólyai szakkollégium
A Bólyai Kollégium minden héten szervez különböző szakmai eseményeket. Ilye-
nek a Csütörtök Esték és a szakszemináriumok, amik mindenki számára nyíltan
látogathatók. Szeretném ezeket, valamint a külsős tagság lehetőségét reklámoz-
ni a karon, mert úgy látom, hogy sokan vagyunk, akiket érdekelhetnének ezek,
de nem hallanak róluk.

Tudományos Csoport
Az eddig felsorolt feladatok lebonyolítására megszerveznék egy Tudományos
Csoportot, aminek első számú feladata a munkám segítése lenne, például keres a
népszerűsítő eseményekre, vagy a rovatba hallgatókat, vagy éppen a kollégium-
mal tartaná a kapcsolatot. Jelenleg két ember vállalta, hogy csatlakozik ehhez
a csoporthoz, szeretném a közeljövőben ezt ötre növelni, lehetőleg különböző
szakterületekről.

Zárás
Ahogy látszik, a legtöbb programpont olyan eseményekről szól, ami egy vagy
több szakon már jelen van. Ennek két fő oka van. A legtöbb szakterületen már
van egy kialakult tudományos élet, ami jól működik önmagában, és nem is sze-
retném ezeket ok nélkül megbontani. A másik ok, hogy azokra a szakterületekre
koncentrálhassak, amik esetleg "el vannak maradva" jelenleg ilyen téren.

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatom, bármilyen észrevétellel vagy kérdéssel
az alábbi helyeken vagyok elérhető.

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

Budapest, 2019.10.19
Mig András
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