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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Miklós-Kovács Janka 

Időszak: 2018. 05. 10. – 2018. 06. 06. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2018. május 14. - HK ülés 

● 2018. május 22. - HK ülés 

● 2018. május 23. - Kari Tanács 

● 2018. május 28. - HK ülés 

● 2018. június 6. - HK ülés 

● 2018. június 6. - Kari Tanács 

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2018. május 15. - PR Bizottság ülés 

● 2018. május 24. - Gazdasági Bizottság ülés 

● 2018. június 6. - Pályázati Bizottság ülés 

Külső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2018. május 11. - KSZB ülés 

● 2018. május 30. - KSZB ülés 

Referensi, felelősi munkák: 

● Alelnök 

o 2018. május 23. - Egyeztetés Lestyan Bencével az alelnöki tevékenységről 

o 2018. május 30. - Egyeztetés Szabados Dórával és Lestyan Bencével az aktuális 
feladatokról 

o Emlékeztetők rendszeres átnézése és véleményezése 

o Kapcsolattartás a képviselőkkel, folyamatos tájékoztatás az aktuális 
feladatokról 

o A folyamatban levő projektek követése, új projektek kitalálása 

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

o Többszöri egyeztetés Barabás Zoltánnal az alelnöki tevékenységről 

● Szociális referens 

o Mohácsi Noémivel közös készülés a szociális referensi vizsgára, 
próbafeladatsorok megoldása (3-4 óra) 

o Referensi vizsga teljesítése 

o Egyeztetés a bírálói vizsgákra való készülés módjáról a Szociális Bizottság 
tagjaival (~2 óra) 

http://www.hk.wigner.bme.hu/
http://www.hk.wigner.bme.hu/


 

 

 

 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

HALLGATÓI KÉPVISELET 

 

1111 Budapest, Irinyi J. u. 1-17. • Kármán Tódor Kollégium 013 

tel.: 20/ 435-2482 • e-mail: ttkhk@lists.ktk.bme.hu 

web: ttkhk.bme.hu 

 

o Bírálói vizsga felkészítő feladatsorok készítése 

o Segtségnyújtás a hallgatóknak a pályázattal kapcsolatban 

o A Szociális Bizottság tájékoztatása a rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok 
változásairól 

o A KSZB listára érkező levelek megválaszolása és az anyagok véleményezése 

● Számítógépes és kognitív idegtudományi szakcsoport tanulmányi referense 

o A GyIK Oktatással kapcsolatos kérdéseinek megválaszolása (6 kérdés), illetve 
a kérdésekre adott válaszok átnézése és véleményezése 

o 2018. június 6. - Egyeztetés a Kognitív Tudományi Tanszék oktatóival 

o Hallgatói segítők keresése a Számítógépes és Kognitív Idegtudomány MSc 
szóbeli felvételi elbeszélgetésére 

Belső bizottságban végzett munkák: 

● 1 cikk megírása a WC Pressbe 

Egyéb munkák: 

● Segítség Juhász Adélnak az őszi kollégiumi férőhely pályázat kiírásának 
elkészítésében 

● Segítség Módos Dávidnak az Alumni kérdőívek kiküldésével kapcsolatban 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 51 000 Ft 
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