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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Schaf Alexa Lili 
Időszak: 2018. 02. 08 – 2018. 03. 07. 

 

 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2018. február 12. - HK ülés 

● 2018. február 14. - Kari Tanács 

● 2018. február 18. - Rendkívüli HK ülés 

● 2018. február 26. - HK ülés 

● 2018. március 05-06. - HK ülések 

● 2018. március 07. - Kari Tanács 

 

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2018. február 25. - Gazdasági Bizottság ülés 

● 2018. február 26. - Oktatási Bizottság ülés 

 

Kollégiumi ülések: 

● 2018. február 27. - HFKJSz fegyelmi ponttáblázattal kapcsolatos ülés (résztvevők: 

Okolicsányi Péter és mentorok) 

● 2018. március 1. - Monitoring ülés 

● 2018. március 1. - Mentori ülés (Okolicsányi Péter helyett) 

 

Referensi, felelősi munkák: 

Kollégiumi referens: 

● várólistáról bekerülők szobacseréivel kapcsolatos teendők 

o igények összegyűjtése, űrlap kitöltése és aláíratása, összefoglaló excel táblázat 

elkészítése, egyeztetés Okolicsányi Péterrel 

o átköltözők értesítése az átköltözés módjáról 

● egyeztetés a férőhely-visszaosztás során kapott KTK és VPK helyekről Okolicsányi Péterrel, 

Szabó Krisztinával és Nagy Mátéval 

● fegyelmi felelős kártyákkal kapcsolatos teendők 

o fegyelmi felelős igényekhez Google Form készítése 

o Varga Ferenccel egyeztetés, excel táblázat kiegészítése 

o fegyelmi felelős kártyára már nem jogosultak kiértesítése e-mailben 

● kollégiumi felvételi során szociális pontokkal rendelkezők értesítése e-mailben a szociális 

pályázatok bemutatásának határidejéről 

● 3 db KEFIR hír küldése (ingyenes vendégéjszaka és SzakEst, TTK HK Tisztújítás, szavazás 

helyszínei és időpontjai) 

● férőhelytöltés folyamatosan, Okolicsányi Péterrel egyeztetés rendszeresen 

● HFKJSz fegyelmi ponttáblázat felülvizsgálatához köthető tevékenységek: 

o Okolicsányi Péterrel és Perjési Péterrel egyeztetés a mentorokkal közös ülésről,  

o észrevételek összegyűjtéséhez táblázat készítése,  

o táblázat vezetése 

● átköltözési nyilatkozat(ok) elkészítése, átköltözések intézése 

● Kovács Szilvia diasorának kiegészítése az elmúlt két félév kollégiumi adataival 

http://www.hk.wigner.bme.hu/
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● Wigner Jenő Szakkollégium kollégistáiról szűrés elkészítése a szakkollégiumi minősítési 

pályázathoz 

 

Sport referens: 

● 2017/18 tavasz TTK tornatermi rendezvények elküldése HSB listára 

 

Belső bizottságban végzett munkák: 

PR Bizottság: 

● 1 db hír megírása (TTK HK Tisztújító szavazás + táblázat) 

 

Egyéb munkák: 

● 2018. február 16-18. HK ZH készülés közösen 

● 2018. február 18. rendkívüli HK ülés emlékeztető elkészítése 

● HK ZH részvétel 

● KHK hétvége részvétel 

● Tisztújító Fórumon fotózás 

● KHÖK SzMSz korrektúrázása 

● 2018. március 5-6. HK ülés emlékeztetők elkészítése 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 62 000 Ft 
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