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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Gerner Alexandra 

Időszak: 2018. 08. 18. - 2018.09.11. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2018. szeptember 2. - HK ülés 

● 2018. szeptember 10. - HK ülés  

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2018. szeptember 5. - PR Bizottsági ülés 

Referensi, felelősi munkák: 

Rendezvényfelelősként: 

 Gólyatáborral kapcsolatos tevékenységeim: 

● Csapatbeosztások elkészítése (kari és vegyes csapatok) 

● Gólyatábor lebonyolítása, programok felügyelete, felelősök koordinálása, felmerülő 

problémák megoldása 

● Pontozás összesítése minden este 

● Értékelő kérdőív elkészítése a gólyák számára  

● Jegyvásárlási problémák kezelése 

● Gólyákkal való kommunikáció az eseményt megelőzően  

Gólyahéttel kapcsolatos tevékenységeim: 

● Gólyahét lebonyolítása, gólyák tájékoztatása, felelősök koordinálása, programok 

dokumentálása 

● Programok lebonyolítása (Heti programok ismertetése, Kocsmatúra állomás, Beiratkozás, 

Egyetemi körséta, Gellérthegy) 

● Programfelelősök koordinálása 

● Gólyacsomagok összeállítása 

● HK kvíz elkészítése 

● Reaktorlátogatáshoz a gólyák adatainak összegyűjtése 

● Programfüzet elkészítése és megosztása facebookon, feltöltése a honlapra 

● Igényfelmérő kérdőív elkészítése és kiküldése 

● Facebook esemény létrehozása és kezelése, programtáblázat összeállítása és formázása 

● Gólyák programokkal kapcsolatos kérdéseinek megválaszolása 

● Sör-virsli parti facebook esemény és borítókép elkészítése, megosztása a gólyacsoportokban 

Gólyahajóval kapcsolatos tevékenységeim: 

http://www.hk.wigner.bme.hu/
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● 2018. augusztus 27. -Gólyahajó megbeszélésen való részvétel 

● Hard ticketek árusítása (16 db eladott jegy), elszámolás Szili Ákossal 

● Részvétel a Gólyahajón, ruhatárazás és előkészületek segítése 

 

PR referensként: 

● Gólyahajó nyereményjáték kihirdetése és sorsolás 

● Hírcsatornán érkezett üzenetek megosztása 

● Kollégiumi kisokos feltöltése a honlapra 

● HK hírek kiküldése több kommunikációs csatornán (2 alkalommal) és a hírek 

megfogalmazása (6 db) 

● HK honlap fejlesztése (Kollégium fül, Közélet fül alatt: Öntevékeny körök, Szakkollégium) 

● “Tanulmányi Ösztöndíj kiosztásának elvei a 2018/2019-es tanév tavaszi félévében” feltöltése 

a honlapra, rövid hír írása és megosztás facebookon 

● Kari tanács tagok frissítése a honlapon 

● Egyeztetés Holl Viktorral, hogy a gólyák felkerüljenek a levelező listánkra 

● Oktatás, tanulmányok fül információval való feltöltése a honlapon a GYIK-ben  

● WC Press véleményezése, nyomtatása, felfűzése és kiakasztása a kollégiumi 

mellékhelyiségekben 

 

Egyéb munkák: 

● BME Egyetemi Napok KHK kapcsolattartóként végzett munkáim 

● Irodatakarítás a Közéleti börze előtt 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 74 000 Ft 
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