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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Gerner Alexandra 

Időszak: 2018. 09. 12. – 2018. 09. 30. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2018. szeptember 17. - HK ülés 

● 2018. szeptember 24. - HK ülés 

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2018. szeptember 19. - PR Bizottsági ülés 

● 2018. szeptember 27. - Rendezvényszervező Bizottsági ülés  

Külső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2018. szeptember 26. - Külső PR Bizottsági ülés 

Referensi, felelősi munkák: 

Rendezvényfelelősként: 

● Összefoglaló prezentáció készítés a Gólyahétről  

 Gólyatáborral kapcsolatos tevékenységeim: 

● 2018. szeptember 12. - Gólyatábor belső feedback megbeszélésen való részvétel Gődér 

Viviennel, Katona Rebekával, Kovács Szilviával és Szabó Krisztinával 

● Gólyatábor értékelő kérdőív megosztása a szervezőkkel  

● Gólyatábor képek elkérése Dominikától, azok feltöltése Google Photosba 

● Plazmaszolgálatról készült képek elküldése Orbán Balázsnak 

● Interjú készítése a gólyákkal a gólyatáborról  

Gólyabállal kapcsolatos tevékenységeim: 

● Egyeztetés Magyar Zoltánnal és Józsa Mártonnal a KTK 009 rendszeres foglalással 

kapcsolatban 

● Gólyatánc tanár keresés és teremfoglalások elintézése 

● Doodle kiírása Rendezvényszervezői Bizottsági ülésre, téma a Gólyabál 

● Gólyatánc jelentkezési űrlap elkészítése és kiküldése a gólyáknak 

● Egyeztetés Lestyan Bencével a Gólyabállal kapcsolatos feladataimról 

● Rendezvényszervező Bizottsági ülésre való felkészülés, Gólyabál helyszínek keresése, 

kiosztandó feladatok összeszedése, beosztás elkészítése 

● Egyeztetés szponzorkeresésről és a bál költségvetéséről Kovács Szilviával 

● Rendezvényhelyszínek felkeresése, árajánlatok kérése (3 hely, e-mail, telefon)  

● Meghívottak listájának elkészítése  

● Egyeztetés Zeleny Klaudiával a TTK Bál Plakáttervezői pályázatának kiírásáról 
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● Gólyatánc űrlapon beérkezett adatok összesítése, felvezetése driveba, csoport elkészítése a 

gólyáknak Facebookon, tájékoztatás az első próba időpontjáról és helyszínéről 

● Teremfoglalás módosítása, táncosok adatainak felvitele 

 

PR referensként: 

● Hírcsatornán érkező üzenetek továbbítása a hallgatók felé, valamint ennek igazolása 

képernyőfelvételekkel 

● Hallgatói Képviselet hivatalos facebook oldalának naprakészen tartása 

● Gólyacsoportok borítóképének folyamatos cseréje 

● FUN 4U! Facebook eseményének létrehozása, kezelése, megosztása a Gólyacsoportokban 

● GYIK megosztása a hallgatókkal 

● Egyeztetés Nagy Nikolettával a FUN 4U! plakátjával kapcsolatban  

● FUN 4U! PR-jának koordinálása, elkészült anyagok feltöltése a driveba 

● Gólyatalálkozó Facebook eseményének létrehozása és promózása 

● HK Hírek kiküldése 3 alkalommal, 12 hír megírása (kiküldés honlapon, facebookon, BME 

Appon, levelezési listán) 

● FUN 4U! (2-féle) és Sportnap Plakátok kihelyezése és szórólapok kiosztása 

● Képviselők frissítése a honlapon 

● Évfolyamfelelősi pályázat feltöltése a honlapra és hirdetése a hallgatók között 

● Egyeztetés Nagy Nikolettával, Miklós-Kovács Jankával és Kovács Szilviával a FUN 4U! és 

TTK Sportnap plakátok elkészüléséről, azoknak nyomdába küldéséről 

● TTK Sportnap Facebook eseményének korrektúrázása 

● TTK HK honlapján a ZH ütemtervek elérhetőségének aktualizálása 

● Nagykoncert Aréna - Nyereményjáték kihirdetése, jegyek kisorsolása, jegyek továbbítása a 

nyerteseknek  

● 2018. szeptember 27.- Egyeztetés Hegedűs Nórával az iskolalátogatások megszervezéséről 

● Emberek felkérése az október 13-i Dunakeszin megvalósuló iskolalátogatásra 

● Iskolalátogatás jelentkezési form elkészítése, kiküldése a hallgatóknak  

Belső bizottságban végzett munkák: 

● WC Pressbe 4 cikk megírása 

● WC Press kinyomtatása (40 példányban), kilyukasztása, hajtogatása és kihelyezése a 

kollégiumban  

Egyéb munkák: 

● Nagykoncert Aréna KHK Kapcsolattartó (posztok megosztása, ismerősök meghívása, 

esemény felvétele a facebook oldalhoz) 

● Bartik Ábel Szilveszter tájékoztatása a Kari Napok jegyeladásáról  

● FUN 4U! első előadásán való részvétel, jelenléti ív iratása, adatok rögzítése a driveban 

● 2018. szeptember 24 - Irodatakarítás 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 96 500 Ft 
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