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Júniusban még kapcsolatban álltam a demonstrátorokkal. Figyelmeztettem őket a közelgő 

határidőre Facebook poszt formájában. Ezt követően a beküldött beszámolókat elolvastam. Az 

idő közben érkező kérdéseikre igyekeztem minél pontosabb választ adni, közben pedig 

tájékoztattam őket arról is, hogy a szerződésük lejár a hónap végén, és ha továbbra is 

szeretnének demonstrátorként tevékenykedni, akkor ősszel újra kell pályázniuk a pozícióra. 

Júliusban delegálva lettem az „Új Nemzeti Kiválósági Program” bírálóbizottságába, amit 

örömmel és kíváncsian vállaltam. Ezzel kapcsolatban első sorban az volt a teendőm, hogy a 

karunk hallgatója által beküldött pályázatot elolvassam, majd a megadott szempontok alapján 

pontozzam. Ezt egy kari bizottsági ülés követte, ahol a karunkról kiválasztott oktatókkal együtt 

egy Teams-es videóhívás formájában megvitattuk az egyéni értékelésünket, véleményeinket és 

közösen alkottunk egy végső pontszámot. Eközben dr. Berencsi Andrea tanárnő kérésére én 

vezettem a jegyzőkönyvet is.  

A hónap során hallgatótársaim többször is megkerestek tanulmányi- és tudományos területeket 

érintő ügyekkel kapcsolatban. Igyekeztem nekik minél többet segíteni a válaszaimmal, ha pedig 

nem voltam kompetens, illetve nem az én területemhez kapcsolódó kérdést kaptam, akkor 

átirányítottam őket az illetékes HÖK-ös társaimhoz és megadtam az elérhetőségüket is. 

 

Augusztusban elkezdtem a 2020/2021-es tanévre vonatkozó demonstrátori szerződések 

elkészítését, átalakítását. Ebben különböző módosításokat csináltam, majd elküldtem a 

Gazdasági Hivatal vezetőjének ellenőrzés és véleményezés céljából. Miután visszaküldte, a 

javaslatai alapján változtattam a tartalmán és a formáján is, majd továbbítottam az 

intézetigazgatók felé is. 

A TDK-val kapcsolatos ügyekben tartottam a kapcsolatot az oktatókkal a nyár folyamán is, de 

különösen az Orientációs napokat megelőző hetekben volt ez jelentős. Ekkor ugyanis a gólyák 

előtt tartott kiselőadásom témáját, tartalmát és mikéntjét egyeztettük. Vállaltam, hogy tartok 

egy rövid összefoglalást nekik, annak érdekében, hogy kötetlenebb, személyesebb légkörben 

ismerkedhessenek meg a Tudományos Diákköri tevékenységgel és a TDK-munkával. Ezen 

kívül igyekeztem egyéb feladatokból is kivenni a részem az Orientációs napok során, így 

például az „Élő könyvtár” nevű eseményen segítettem a hallgatóknak a kérdéseik által 

megismerkedni a szakirányommal, és tanácsokat adtam nekik. 

A nyári hónapok során részt vettem az online Elnökségi Üléseken. Figyelemmel követtem az 

ott elhangzó információkat és a nekem kiosztott feladatokat elvégeztem. 
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