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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Gerner Alexandra 

Időszak: 2020. 01. 01. – 2020. 01.31. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2020. január 5. - HK ülés  

● 2020. január 8. - Kari Tanács 

● 2020. január 12. - Rendkívüli HK ülés  

● 2020. január 19. - HK ülés 

● 2020. január 22. - Stratégiai ülés  

Kari bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2020. január 15. - Dékáni Tanács 

● 2020. január 15. - Tanszékvezetők Tanácsa (Matematika Intézet)  

● 2020. január 22. - Dékáni Tanács 

Külső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2020. január 16. - Elnöki értekezlet  

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 Kiugrók megfogalmazása, kijavítása 

o Beszámolók bírálása, személyes beszélgetések a képviselőkkel 

o Dokumentációkészítés, javítás 

o Folyamatos kapcsolattartás a Dékáni Hivatallal  

o Többszöri egyeztetés Magyar Boglárkával és Lestyan Bencével 

o Folyamatos rendelkezésre állás 

● Kari bizottsági delegáltak frissítése, egyeztetés erről Adamis Viktóriával  

● HÖK adatok frissítése  

● 2020. január 2. - Személyes egyeztetés Oroszki Norberttel  az előző év értékelését és 
következő tisztújítást illetően 

● 2020. január 3. - Személyes egyeztetés Asztalos Andrással  az előző év értékelését és 
következő tisztújítást illetően 

● Egyeztetés Barabás Zoltánnal a HK ZH felkészülés ütemezésével és a tesztekkel 
kapcsolatban  

● 2020. január 6. - Személyes egyeztetés Barabás Zoltánnal  az előző év értékelését és 
következő tisztújítást illetően 
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● Egyeztetés Kovács Szilviával, Barabás Zoltánnal, Dáni Eszterrel és Molontay 
Rolanddal a Kari Tudományos ösztöndíj bíráló bizottságának összetételéről  

● 2020. január 13. - Személyes egyeztetés Módos Dáviddal  az előző év értékelését és 
következő tisztújítást illetően 

● 2020-as rendezvények összegyűjtése, elküldése Orbán Balázsnak és az EHK-nak  

● 2020. január 20. - Egyeztetés Horváth Bálinttal az EHK-t érintő kérdésekkel 
kapcsolatban  

● Hivatalos levelek megírása az EHK számára (3 db)  

● 2020. január 16. - Egyeztetés egy hallgatóval a HK által nyújtott lehetőségekről és a 
Tisztújításról  

● Egyeztetés Oroszki Norberttel a TTK HK éves kiajánlójának elkészítéséről  

● Teljesítményalapú táblázat reklamálásainak összegyűjtése, továbbítása az EHK felé  

● 2020. január 22. - Egyeztetés Nagy Gábor Péterrel (Algebra tsz.) az Informatika 3 és A 
matematika alapjai című kurzusokkal és a NEPTUN  kapcsolatban  

● 2020. január 23. - Egyeztetés Horváth Bálinttal, Módos Dáviddal és Barabás 
Zoltánnal a TTK HK EHK utánpótlásával kapcsolatban  

● HK ZH jelentkezők összegyűjtése és továbbítása az EHK felé  

Belső bizottságban végzett munkák: 

● Rendszeres szociális pályázatokat bírálók vizsgájára való felkészülés és vizsgázás  

● 2020. január 23. - Közös szoc vizsga felkészülésen való részvétel  

● Oktatási Bizottság Matematika BSc felülvizsgálat munkacsoport létrehozása 

● NEPTUN kérdőívek eredményeinek továbbítása a tanszékvezetők felé  

● Segítségnyújtás egy hallgatónak tantárgyekvivalencia kérvénnyel kapcsolatban  

● Egyeztetés a Szociális Bizottság tagjaival a rendszeres szociális pályázat bírálása során 
felmerült problémákkal kapcsolatban 

Egyéb munkák: 

● Új feladatlista kiküldése a képviselők számára, táblázat precíz, pontos elkészítése  

● SzMSz felülvizsgálatban való részvétel - átfogó véleményezés  

● Hallgatói megkeresések megválaszolása  

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 52 000 Ft 
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