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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Miklós-Kovács Janka 

Időszak: 2018. 08. 18. - 2018. 09. 11. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2018. szeptember 3. - HK ülés 

● 2018. szeptember 10. - HK ülés 

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2018. szeptember 5. - PR Bizottság ülése 

Referensi, felelősi munkák: 

● Alelnök 

o Alapvető alelnöki feladatok 

▪ Emlékeztetők folyamatos átnézése, véleményezése 

▪ Kapcsolattartás a képviselőkkel 

▪ A beszámolókkal kapcsolatos személyes beszélgetések megszervezése 
és lebonyolítása, a beszámolók bírálása 

o A HK bemutatása a Gólyatáborban 

o Regisztrációs hét 

▪ Segítség Gerner Alexandrának az esemény hirdetésében 

▪ A gólyacsomagok összeállításában való segítség 

▪ A Közéleti Börzével kapcsolatos előkészületek és a Börzén a Képviselet 
bemutatása 

o 2018. szeptember 6. - Egyeztetés Lestyan Bencével és Szabados Dórával a HK 
aktuális feladatairól 

o Az utánpótlás keresés és képzés koordinálása és a hirdetésben való segítség 

o Egyeztetés Holl Viktorral a honlap szerkesztésével kapcsolatban 

o Többszöri egyeztetés Kovács Szilviával a HK-ról 

o Egyeztetés Barabás Zoltánnal a HK-ról 

● Szociális referens 

o Alapvető szociális referensi feladatok 

▪ hallgatóknak nyújtott segítség és tájékoztatás 

▪ részvétel a KSZB munkájában (e-mailek megválaszolása, adatok 
megküldése, szavazásokban való részvétel) 

▪ a HK és a Szociális Bizottság tájékoztatása az aktualitásokról 

▪ A Szociális Bizottság listájának felügyelete, levelek kiengedése és 
megválaszolása 
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▪ A Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés 
(időpontok kiírása, vendégfogadási kérelmek leadása, pályázatok 
átnézése, hibák továbbítása, stb.) 

▪ Aktuális szociális pályázatok hirdetése 

o HK közeli pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés 

● Számítógépes és kognitív idegtudományi szakcsoport tanulmányi referense  

o Egyeztetés a Tanszékkel a programokról 

o A szakra frissen felvettek tájékoztatása a Regisztrációs hét programjairól 

o Az évfolyam facebook csoportjának elkészítése és moderálása 

o Hallgatói segítségnyújtás a beiratkozással kapcsolatban 

o Részvétel a szakra beiratkozóknak tartott Tanszéki évnyitón, utána a 
hallgatókkal közös ebéd, majd a Beiratkozáson való részvétel 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 46 000 Ft 
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