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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Miklós-Kovács Janka 

Időszak: 2018. 03. 08 – 2018. 04. 04. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2018. március 12. - HK ülés 

● 2018. március 17. - HK ülés 

● 2018. március 19. - Alakuló ülés 

● 2018. március 26. - HK ülés 

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2018. március 27. - Oktatási Bizottság ülés 

Kari bizottsági üléseken való részvétel: 

●  

Külső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2018. március 28. - Külső Oktatási Bizottság ülés 

Kollégiumi ülések: 

●  

Referensi, felelősi munkák: 

● Alelnök 

o Egyeztetés Lestyan Bencével és Szabados Dórával az alelnöki feladatok 
felosztásáról és a tervek összegzéséről (2 óra) 

o Megbeszélés Kovács Szilviával az alelnöki feladatokról és a korábbi bevált 
szokásokról (1 óra) 

o Egy nyilvántartás elkészítése a HK bizottsági tagságairól 

o Kapcsolattartás a képviselőkkel és a tisztújítással járó feladatok figyelemmel 
követése 

o A beszámolókkal kapcsolatos személyes elbeszélgetések megszervezése 

o A 2018. március 26-i HK ülés emlékeztetőjének véleményezése 

o Beszámolók elkészítése, személyes elbeszélgetések a beszámolókkal 

kapcsolatban 

● Szociális referens 

o Egyeztetés Mohácsi Noémivel  (10 óra) 

▪ a szociális referensi feladatokról 

▪ a rendszeres szociális ösztöndíj pályázat várható változásairól 

▪ a pályázatok dokumentációjáról 
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▪ a bírálás menetéről 

▪ az ESZR használatáról 

o A HJB-hez beérkezett fellebbezések véleményezése  

o A KSZB számára egy fellebbezéssel kapcsolatos részletes leírás elkészítése  

o A HK tájékoztatása a szociális ösztöndíj pályázatokhoz tartozó visszajelző 
kérdőívről, egy erről szóló hír megfogalmazása 

● Számítógépes és kognitív idegtudományok szakcsoport tanulmányi referense 

o Felkészülés Szabados Dórával a KOB ülésre, majd az ülés után beszámolás 
Dórának a felmerült témákról (1 óra) 

o A Számítógépes és kognitív idegtudomány mesterszak mintatanterve alapján a 
tárgygráf elkészítése (1,5 óra) 

Belső bizottságban végzett munkák: 

●  

Egyéb munkák: 

● 2018. március 20. - Kerekasztal-beszélgetés a TTK dékánjelöltjeivel 

● Részvétel a HK e-mail írással foglalkozó előadásán és a házi feladat elkészítése 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 58 000 Ft 
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