A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Dáni Eszter
Időszak: 2019. 06. 01. - 2019. 08. 31.
Kari és HK üléseken való részvétel:
●

2019. június 12. - HK ülés

●

2019. június 17. - HK ülés

●

2019. június 19. - Ünnepi Kari Tanács

●

2019. július 21. - HK ülés (HK napok, Balatonlelle)

Belső bizottsági üléseken való részvétel:
●

2019. június 12. - Pályázati Bizottsági ülés (~2 óra)

●

2019. augusztus 29. - Rendezvényszervező Bizottsági ülés

Külső bizottsági üléseken való részvétel:
●

2019. június 6. - Külső Szociális Bizottsági ülés

Referensi, felelősi munkák:
●

●

Ösztöndíj referensként:
o

Beérkezett pályázatok (RÖ, KÉ) összegyűjtése és továbbítása a körvezetőknek
bírálásra

o

RÖ és KÉ pályázatok bírálásának átnézése, előzetes eredményeihez tartozó
kiírások elkészítése (~¾ óra)

o

Pályázati Bizottsági ülés megtartása és emlékeztető megírása

o

HK hír megírása a Kar Kiváló Oktatója díj szavazásához

o

Pályázati kiírások elkészítése a 2019/2020-as tanévre (~7,5 óra)

o

RÖ és KÉ pályázatok végleges eredményeihez tartozó kiírások elkészítése (~1
óra)

o

Tudásátadás Barabás Zoltánnal a tanulmányi ösztöndíjról (~¾ óra)

o

Tanulmányi ösztöndíjosztási elvek elkészítése a 2019/2020-as tanév tavaszi
félévére (~1 óra)

Szociális referensként:
o

Vizsgapályázatok kiválasztása és beküldése a KSZB-nek, amelyek a szociális
bírálók szóbeli vizsgájához szükségesek (~1 óra)

o

KSZB: A 2019/2020-as tanév őszi félévének Rendszeres szociális ösztöndíj és
Alaptámogatás pályázati felhívásának véleményezése

o

Referensi vizsgára való felkészülés: a vizsgához szükséges anyagok átnézése,
megtanulása

o

A referensi vizsgát sikeresen letettem

o

Szociális bírálók felkészítése a bírálói vizsgákra:
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▪

a vizsgához szükséges anyagok kiküldése a bírálóknak, tájékoztatás a
vizsgáról

▪

közös felkészítő megtartása a szociális bírálóknak június 25-én
(felkészítő időtartama: 1 óra)

o

A kiválasztott vizsgapályázatok elkészítése a bírálók szóbeli vizsgájához és ezek
elküldése a KSZB-nek. Mindegyik pályázathoz 5-6 hibát kellett kitalálni és így
átszerkeszteni a dokumentumokat. A bírálók feladata a vizsgán az lesz, hogy
ezeket a hibákat felismerjék. (~4 óra)

o

KSZB: A Rendszeres szociális ösztöndíjhoz tartozó külföldi segédletek,
valamint az Igazoláslistához tartozó kivonat véleményezése, átnézése

o

KSZB: Titoktartási nyilatkozat átnézése és véleményezése

o

KSZB: az Egyetemi Szociális Bizottság Ügyrendjének véleményezése

o

Felsőévesek szociális pályázatainak előbírálása

o

A szociális pályázatok leadásával és az ESZR használatával kapcsolatos
kérdések folyamatos megválaszolása, kapcsolattartás a pályázókkal, emailek
írása az egész nyári időszakban

o

ESZB: a 2019/2020-as tanév Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázati
felhívásának, valamint az ESZB Ügyrendjének átnézése, véleményezése

o

Elsőévesek szociális pályázatainak előbírálása

o

A Szociális Bizottság listájának felügyelete, levelek kiengedése és
megválaszolása

o

Személyes bemutatási időpontok kiírása az ESZR-re, hírek megírása a
személyes bemutatási időpontokról a KHK oldalára és a bírálók beosztása,
ráérési tábla elkészítése (~1,5 óra)

Belső bizottságban végzett munkák:
●

PR Bizottság:
o

cikk írása a WC Press-be a Rendszeres szociális ösztöndíj személyes
bemutatási időpontjairól (IV. évfolyam 1. szám)

o

a WC Press (IV. évfolyam 1. szám) kinyomtatása, hajtogatása, lefűzése és
kiosztása a Kármán Tódor Kollégiumban

Egyéb munkák:
●

2019. augusztus 24. - A 2019-es ÉMK-TTK Gólyatáborban a HK bemutatkozásánál
részt vettem a bemutatkozó előadás megtartásában, beszéltem a Hallgatói
Képviseletről általánosságban, valamint segítettem a Kahoot kvíz kérdéseinek
összeállításában

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 54 500 Ft
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