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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Gerner Alexandra  

Időszak: 2019. 06. 01. – 08. 31. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2019. június 4. - HK ülés 

● 2019. június 12. - HK ülés 

● 2019. június 17. - HK ülés  

● 2019. június 19. - Ünnepi Kari Tanács és Szavazó Kari Tanács  

● 2019. július 21. - HK ülés  

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2019. június 12. - Pályázati Bizottsági ülés  

Kari bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2019. június 5. - Dékáni Tanács 

● 2019. június 12. - Dékáni Tanács 

● 2019. június 26. - Dékáni Tanács 

Referensi, felelősi munkák: 

● Alapvető elnöki feladatok ellátása:  

o Emlékeztetők korrektúrázása, elküldése a HSZI-nek, feltöltése a honlapra  

o Ülések összehívása, megtartása, online szavazások felterjesztése 

o Beszámolók bírálása, személyes beszélgetések a képviselőkkel 

o Dokumentációkészítés, javítás 

o Folyamatos kapcsolattartás a Dékáni Hivatallal  

● Többszöri egyeztetés Magyar Boglárkával és Lestyan Bencével 

● 2019. június 4. - Közös Gólyatábor megbeszélés az ÉMK HK-val  

● Teljes TJSz véleményezés az EHK kérésére 

● OHV Top 100 lista TTK-s hallgatóinak elküldése a Dékáni Hivatalnak  

● GT megvalósítási terv véleményezése, javítása, elküldése Dékán Úrnak engedélyezésre  

● 2019. június 15. - Egyeztetés Barabás Zoltánnal, Lestyan Bencével és Magyar 
Boglárkával  

● 2019. június 19. - Személyes egyeztetés R. Nagy Tiborral a leadott EHK elnöki 
pályázatával kapcsolatban Lestyan Bence és Magyar Boglárka jelenlétében  

● MISZ -> HSZI -> KI leltárral kapcsolatos egyeztetések és a szemrevételezésen való 
részvétel  

● KKO prezentáció elkészítése a Kari Tanács számára  

http://www.hk.wigner.bme.hu/
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● 2019. június 27. - EHK elnökválasztó ülésen való részvétel  

● 2019. július 12. - TTK Diplomaosztón való részvétel 

● Segítő hallgatók keresése a diplomaosztóra 

● Felkészülés az EHK táborban tartott szekciókra  

● Mandátum változással kapcsolatos feladatok ellátása (hivatalos levelek megírása, 
adatok frissítése)  

● HK Trello teljeskörű elkészítése 

● BSc és MSc gólyáknak címzett levelek megfogalmazása és elküldése a Dékáni 
Hivatalnak 

● Gólyatábori meghívók kiküldése a Dékáni Hivatal alkalmazottainak és a Misztérium 
meghívottainak  

● 2019. július 31. - Közös megbeszélésen való részvétel a VVS-sel a gólyatábori 
videózással kapcsolatos elvárásokról  

● Öntevékeny körök beszámolóinak és terveinek összegyűjtése  

● Egyeztetés Horváth Bencével a közös táboroztatással kapcsolatban 

● Átsorolási fellebbezések véleményezése Prok Istvánnal  

● 2019. augusztus 19. - Megbeszélés Dr. Horváth Miklós Dékán Úrral a Matematika BSc 
képzéssel kapcsolatosan  

● Egyeztetés a kari vezetéssel a Regisztrációs hetet illetően  

● Kari imázs videó ötletelés, ötletek összefoglalása, továbbítása a Kari vezetésnek 

● EFOTT Civil Térrel kapcsolatos észrevételek összegyűjtése és továbbítása az EHK 
elnökségének 

● TTK Szakmai Nap szervezése, esemény készítése, cégek felkeresése 

● Gólyák, szülők telefonos megkereséseinek fogadása, szociális, kollégiumi és 
tanulmányi problémák megoldása (kb. 20 alkalom)  

● Minden képviselővel egy órás elbeszélgetés megtartása az eddigi munkájukról, 
hibáikról és az előttük álló feladatokról, erről emlékeztető vezetése  

● NEPTUN kérdőívek tesztelése és véleményezése  

● Csatlakozó kiadvány összes mellékletének elkészítése  

Belső bizottságban végzett munkák: 

● Pályázatok előzetes és végleges eredményeinek feltöltése a honlapra  

● Folyamatos egyeztetés Dáni Eszterrel a következő tanévre vonatkozó pályázati 
kiírásokról, azok véleményezése  

● Szociális bírálói vizsga felkészülés és vizsgázás  

Egyéb munkák: 

● 2019. június 12. - HK iroda takarítása  

● 2019. június 19. - HK iroda takarítása  

● Kútbereki HK-k közötti csapatépítő hétvége megszervezése és lebonyolítása  

● Csatlakozó kiadvány TTK-s részének elkészítése, képek elküldése  

http://www.hk.wigner.bme.hu/
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● HK napok anyagigényének összegyűjtése  

● HK napok szekciójára való  felkészülés, annak megtartása, emlékeztetőjének megírása  

● HK napok programtervének összeállítása  

● Gólyacsoportok elkészítése, köszöntők megírása  

● A honlapon lévő Gólyáknak menüpont frissítése, poszt írása, slide létrehozása 

● Kari Tábor és Gólyatábor hirdetés  

● Képviselőkkel egyéni foglalkozás a fejlődésük érdekében  

● Őszi kútbereki tábor szervezésében segédkezés 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 123 000 Ft 

http://www.hk.wigner.bme.hu/
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