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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Szabados Dóra Erzsébet 

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

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2018. március 11. - rendkívüli HK ülés 
● 2018. március 12. - HK ülés 
● 2018. március 19. - alakuló ülés 
● 2018. március 26. - HK ülés 

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2018. március 27. - OB ülés 

Referensi, felelősi munkák: 

Alelnök 

● Lestyan Bencével és Miklós-Kovács Jankával megbeszélés az alelnöki teendők 
felosztásáról, tervekről (2 óra) 

● Kulcsár Fruzsina segítése az alapvető HK-s teendőkről (beszámoló töltése, 
munkavégzés, ülésekre járás, stb.) (1 óra) 

● Kulcsár Fruzsina segítése a sportterempályázat és sportnap költségvetés-programterv 
leadásáról Pekár Zoltán email-je alapján (1,5 óra) 

● 2018. március 16-án megtartott tréningre (Hivatalos email írása) felkészülés, a 
mintafeladatok elkészítése (3 óra), beérkezett feladatok ellenőrzése (1 óra) 

● Emlékeztetők átnézése, korrektúrázása 

● Beszámolók elkészítése, személyes elbeszélgetések a beszámolókkal kapcsolatban 

Oktatási referens 

● Matematika BSc záróvizsgáról a hallgatók tájékoztatása (2 óra összesen) 
● KOB listára érkező emailekre válaszolás (aktuális problémák) - tárgygráf problémák 

kitöltése, oktatási ütemterv véleményezése (2 óra) 
● Miklós-Kovács Janka tájékoztatása a március 29-ei KOB ülés napirendi pontjairól, 

azokról röviden beszámolás neki, a TTK véleményének ismertetése 
● Március 27-ei ülés levezetése - a tárgygráf kitöltéséről szóló email megírása az ülés 

után 
● Tárgygráf 

○  Pekár Zoltánnak írás a tárgygráf kitöltésével kapcsolatban 
○  Miklós-Kovács Janka által összeállított Számítógépes és Kognitív 

Idegtudomány tárgygráf ellenőrzése 
○  Tanács Viktória segítése a Matematika BSc tárgygráf kitöltésében 
○  Lukáts Gergellyel az Alkalmazott Matematika MSc tárgygráf átbeszélése, 

kitöltése (5 óra) 
● Decemberi elégedettségi kérdőív megküldése Prok Istvánnak, Horváth Miklósnak és 

Zaránd Gergelynek 
● 110%-os kérvényekkel kapcsolatban a felmerülő kérdésekre válaszadás 
● Hallgatói tanácsadás a sávokról és specializációkról (1 óra) 
● Záróvizsga-feladatsorok megosztása az érintett hallgatókkal 
● Külső Közösségi Ösztöndíj pályázat elbírálása 
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Kari lap felelős 

● Barabás Zoltánnal a HK ZH-ról való cikk megírása, illetve arról egyeztetése 
● Schmidt Beátával egyeztetés a lap készüléséről, a bekerülő cikkek minőségéről, 

fajtájáról 
● Kompis Klaudiától és Gődér Nikolettától a Tisztújító Szavazás adatainak elkérése 

Egyéb munkák: 

● 7 db HK hír megírása (Tisztújítás eredménye, HÖOK-EMMI megállapodás, Orosz 
nyári iskola, Kar Kiváló Oktatója jelölés, pályázati lehetőségek, közgáz versenyek, 
szakirány tájékoztató) 

● HK hétvégén SWOT elemzés előadás 
○  kérdőív kiértékelése a beérkezett válaszok alapján (3 óra) 
○  prezentáció elkészítése (2 óra) 

● 2018. március 20. - kerekasztal-beszélgetés a dékánjelöltekkel 
 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 57 500 Ft 
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