A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Dáni Eszter
Időszak: 2019. 05. 01. – 2019. 05. 31.
Kari és HK üléseken való részvétel:
●

2019. május 6. - HK ülés

●

2019. május 13. - HK ülés

●

2019. május 16. - Rendkívüli HK ülés

●

2019. május 20. - HK ülés

Belső bizottsági üléseken való részvétel:
●

2019. május 5. - Rendezvényszervező Bizottsági ülés

●

2019. május 5. - Kollégiumi Bizottsági ülés

●

2019. május 7. - PR Bizottsági ülés

●

2019. május 21. - PR Bizottsági ülés

Külső bizottsági üléseken való részvétel:
●

2019. május 10. - Külső Szociális Bizottsági ülés

Referensi, felelősi munkák:
●

●

Ösztöndíj referensként:
o

hallgatói megkeresésekre segítségnyújtás a pályázatok leadásával kapcsolatban
személyesen és elektronikusan is, a beérkező pályázatok folyamatos átengedése,
kiírásnak megfelelő formátum ellenőrzése és a hallgatók figyelmeztetése
érvénytelen pályázat leadása esetén (főként 2019. május 8-án, rendkívüli
fogadóóra közben) (~7 óra)

o

a pályázatok összegyűjtése és elküldése a kör vezetőknek, valamint további
emailezés ezzel kapcsolatban (~2 óra)

o

pályázatok bírálása és összesítése, felszólalások elfogadása (~6 óra)

o

pályázatok (JÖ, KÖ, KÉ, PÁ, RÖ, WJSz) előzetes eredményeihez tartozó
kiírások elkészítése (~1,5 óra)

o

pályázatok (JÖ, KÖ, PÁ, RÖ, WJSz) végleges eredményeihez tartozó kiírások
elkészítése és a végleges eredmények átbeszélése Gerner Alexandrával és
Lestyan Bencével (~1,5 óra)

Szociális referensként:
o

2019/2020/1. félévi szociális pályázatok kiírásának átnézése (alaptámogatás,
rendszeres szociális ösztöndíj, ütemezések - KSZB)

o

KSZB projekt: TJSZ 3. átolvasása, véleményezése (~0,5 óra)

o

KSZB projekt: Bírálói, illetve Referensi how to dokumentumok átnézése,
véleményezése (~1 óra)
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Belső bizottságban végzett munkák:
●

PR Bizottság:
o

cikk írása a WC Press-be a Kar Kiváló Hallgatója pályázatról (III. évfolyam 10.
szám)

o

cikk írása a WC Press-be a Kari Tudományos Ösztöndíj pályázatról (III.
évfolyam 10. szám)

o

cikk írása a WC Press-be a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás
ösztöndíj (2019/20 őszi félév) pályázatok leadási határidejeiről (III. évfolyam
11. szám)

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 22 500 Ft
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