Beszámoló
Vegyetem 2021.08.30 – 09.02.
A rendezvény 2021. augusztus 30. és szeptember 2. között került megrendezésre, célközönsége a
szegedi tanulmányikat kezdő Kémia BSc szakos hallgatók voltak, akiknek több, mint a fele (20-22 fő)
döntött úgy, hogy részt vesz a Vegyetemen.
Idén tavalyhoz hasonlóan természetesen megtettük a lehetséges és a nyár végi járvány veszélyhelyzet
aktuális állása szerint szükséges óvintézkedéseket. A kontaktidő csökkentése érdekében relatíve
rövidített formában (5 helyett 4 napos) került megrendezésre a rendezvény, mely során mind a
résztvevők, mind a szervezők egyesével voltak elszállásolva. Igyekeztünk minél több kültéri programot
megvalósítani, és a beltéri programok során is igyekeztünk tartani a biztonságos távolságot. Emellett
csak olyanok számára engedélyeztük a részvételt, aki a rendezvény kezdetéig felvette az oltás legalább
első dózisát.
A program összeállítása során továbbá ügyeltünk arra, hogy kiegyensúlyozott mennyiségű szakmai és
szociális programok tartalmazzon, valamint, hogy az elsőévesek egymás mellett megismerkedjenek az
előttük álló képzéssel, az alapvető egyetemi szervezetekkel és nem utolsósorban magával a várossal (a
résztvevők kb. kétharmada az ország más tájairól érkezett.
A programok összefoglaló listáját alább olvashatják:
•
•
•
•
•
•
•
•

Csapatépítő foglalkozás – szociális program
Szakbemutató előadás – kötetlen beszélgetés a Kémia szakról és az egyetemről
MKE bemutató előadás – Ádám Adél
Bemutató előadás az ösztöndíjakról és megszerzésükről
Tanszékek kutatási és oktatási profiljának ismertetése, egyetemi épületek bemutatása – Tóth
Ágota, Kozma Gábor, Mernyák Erzsébet, Palásti Dávid
Kémiai kísérlet bemutató – látvány bemutató
Bográcsozás– közösségi program
Csillagvizsgáló – ismeretterjesztő program

Az Önök támogatásából elsősorban az előadók számára adott ajándékokat, illetve résztvevők étkezését
finanszíroztuk.
A szervezők nevében mondhatom, hogy a rendezvény néhány kisebb problémától eltekintve teljesen
zökkenőmentesen és jó hangulatban zajlott. Saját elmondásuk szerint a résztvevők is jól érezték
magukat, illetve számos az egyetemi élet elkezdéséhez fontos információval is gazdagodtak, ezt a
rendezvény végeztével kitöltetett kérdőívek is alátámasztják, amelyekből pár idézetet lentebb
olvashatnak:
„Minden a képzéssel és egyetemmel kapcsolatos előadást, beszélgetést nagyon hasznos volt.”
„A tanszéklátogatások fontosak voltak és jól is jöttek, első héten tudtuk, mi hol van.”
„A Vegyetem első napján megtartott csapatépítő programok szerintem nagyon sokat
segítettek abban hogy a közösség összetartóbb legyen.”
„Az egész program létrejötte a legfontosabb számomra. :)”

Életkép Mernyák Erzsébet

Csoportkép az oktatási szint teraszán

