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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Grabarits András József 
Időszak: 2017. 11. 18 - 2018. 02. 07. 

 

 

HK üléseken való részvétel: 

● HK ülés 2017. december 13. 

● HK ülés 2017. december 13. - Kari Tanács 

● HK ülés 2018. január 16. 

● HK ülés 2018. február 05. 

 

Referensi, felelősi munkák: 

● Teljesítményértékelési terv elkészítése (~10 óra) 

● KOB e-mail listára értkező e-mailek átvizsgálása és ha kellett válaszolása (~ 3 óra) 

● Hallgatói tanácsadás: 

○  Hallgatók kérésére egyeztetés Simon Ferenccel a Kísérleti fizika 3 zavaros 

tárgykövetelményeiről (~ 10 hosszú e-mail, ~ 1.5 óra) 

○  Hallgatók kérésére további egyeztetés a Számítási Módszerek a fizikában 1 tárgy 

vizsgakövetelményeiről és ezek továbbítása a hallagatóság felé 

○  Hossza egyeztetés Beleznai Szabolccsal az Optika zárthelyiről, illetve a hallgatóságot 

is körbekérdeztem ez ügyben (~ 2 óra összesen) 

○  Reaktorfizika pótpót zárthelyi kiírása érdekében való eljárás: egyeztetés 4 

hallgatóval és az oktatóval Kis Dániel Péterrel (~ 1 óra) 

○  Hosszas egyeztetés Futó Barnabással a tanulmányi ügyeiről (~ 3 óra) 

○  Hossza egyeztetés Nagy Róberttel a tanulmányi ügyeiről (~ 3 óra) 

○  Oroszki Norbert tanítása a TVSZ-ből íratott zh-ra (~ 1 óra) 

● Félévkezdés: 

○  Kvantummechanika 1 és Kémiai és orvosbiológiai méréstechnika ütközés miatt 

egyeztetés és probléma megoldása 

○  Dr. Szunyogh Lászlóval és Dr. Virosztek Attilával egyeztetés a ez Elméleti 

szilárdtestfizika és Kvantummechanika 1 előkövetelmény viszonyáról (~ 30 perc) 

○  Többváltozós analízisből vizsgakurzus kiíratása 

○  Kémiai és orvosbiológiai méréstechnikát senki nem tudta felvenni. Elég hosszas 

kavarodás után sikerült Vida Mária segítségével elintézni, emelett folyamatos 

egyeztetés a hallgatókkal (~ 1 óra) 

○  Túl kevés Fizika laboratórium 1 hely miatt hosszas egyeztetés Vankó Péterrel és a 

hallgatósággal, hogy mindenkinek jusson elég laborhely (~ 3 óra) 

○  Kriza Györgynek felmérés a Csoportelmélet a szilárdtestkutatásban tárgyról (~ 2 

óra) 

○  Huttmann Balázs ügyeinek intézése (kérvények leadása, oktatókkal való 
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kommunikáció segítése, tanulmányi menetének áttárgyalása stb.. ~ 4 óra) 

○  Takács Gáborral és hallgatósággal egyeztetés az Elektrodinamika 2 tárgyról: 

információ gyűjtése arról, hogy a hallgatók miért nem vették fel és ezek kitárgyalása 

az oktatóval (‘~1 óra) 

● Matematikus tárgyak: 

○  Az első- és másodéves matematikus tárgyakról szóló beszámoló dokumentum 

elkészítése (~ további 8 óra) és elküldése Takács Gábornak. 

 

Egyéb munkák: 

● December 22. Iskolalátogatás Szombathelyre 

● Előtte összesen 2 órás egyeztetés Horváth Róberttel, Módos Dáviddal és Hegedűs Nórával 

● Prezentáció összellítása Horváth Róberttel (~ 1 óra) 

● 2 órás előadás megtartása 

● Stipendiumos hallgatók helyzetének nyomon követése 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 68 000 Ft. 
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