A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Gerner Alexandra
Időszak: 2018. 10. 01. – 2018. 11. 04.
Kari és HK üléseken való részvétel:
●

2018. október 1. - HK ülés

●

2018. október 3. - Kari Tanács

●

2018. október 15. - HK ülés

●

2018. október 24. - HK ülés

●

2018. október 29. - HK ülés

Belső bizottsági üléseken való részvétel:
●

2018. október 2. - Stratégiai Bizottsági ülés

●

2018. október 11. - Gazdasági Bizottsági ülés

Referensi, felelősi munkák:
Rendezvényfelelősként:
●
●
●
●
●
●

október 2. - Megbeszélés Horváth Miklóssal és Lestyan Bencével
október 2. - GT elszámolási problémák megbeszélésen való részvétel Kovács
Szilviával, Lestyan Bencével, Szabó Krisztinával és Gődér Viviennel
Rendezvényszervező Bizottság bemutatása az ÉPK HK-nak (e-mailben)
Egyeztetés Pázmán Előddel a közös HK-KAPOCS GT képvetítésről
HK hétvége prezentációról egyeztetés Kovács Szilviával, előadás elkészítése, játék
kitalálása és levezénylése
Wiki tartalom elkészítése a Google Driveba a poszttal és a Bizottsággal kapcsolatban
Gólyabállal kapcsolatos tevékenységeim:

●

Folyamatos kapcsolattartás Párizs Richárddal a gólyatánc miatt, teremfoglalások
módosítása Magyar Zoltánnal

●

október 03. - Első gólyatánc próbán való részvétel, felügyelet, segítség

●

Egyeztetés a Treffort Aulával a Gólyabál helyszínről, annak lemondása

●

Egyeztetés Barabás Zoltánnal, Kovács Szilviával és Lestyan Bencével a TTK Bál
helyszínéről és költségvetéséről

●

Kapcsolatfelvétel az Agape Szalonnal a gólyabál keringőruhákkal kapcsolatban, lányok
adatainak elküldése, egyeztetés a gólyalányokkal a ruhapróbákról, közös időpont
keresése a próbára, beosztás elkészítése

●

Egyeztetés Nagy Nikolettával és Zeleny Klaudiával a TTK Bál Design pályázatuk
lehetséges módosításáról

●

Bál programtervének elkészítése

●

Bálon felmerülő egyéb feladatok kidelegálása a bizottságba

●

Egyeztetés Nagy Nikolettával grafikai anyagok elkészítéséről a bmejegy.hu-ra
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●

Egyeztetés az Agape Szalonnal és Orbán Balázzsal a keringőruhák kifizetéséről és
szállításáról

●

Egyeztetés Kovács Szilviával a felezőpoharak, a korsók és a gyűrűk rendeléséről

●

Egyeztetés Bartik Ábellel a felezőpoharak grafikájának elkészítéséről

●

Doodle kiírása RB-n belüli díszítéssel kapcsolatos ülésre

●

Jegyhez árak és leírás (online) küldése Orbán Balázsnak és Cseh Attilának

●

R épület területfoglalási díjának megérdeklődése Nagy Orsolyánál

●

Jegyhez grafikai anyagok (offline) küldése Orbán Balázsnak és Cseh Attilának

●

Egyeztetés Magyar Zoltánnal és Párizs Richárddal a Kármán aula lefoglalásáról a
gólyabál keringőtánc utolsó 2 próbájára

PR referensként:
●

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

●

Hallgatói Képviselet hivatalos facebook oldalának naprakészen tartása, beérkező
üzenetek megválaszolása

●

HK Hírek kiküldése 4 alkalommal, 9 hír megírása (kiküldés honlapon, facebookon,
BME Appon, levelezési listán)

●

Facebook csoportok borítóképének cseréje (4 alkalommal)

●

FUN4U előadások (Oktatás, Juttatás) promózása, emberek személyes megkeresése és
meghívása

●

Plakátok kihelyezése a Kármán Tódor Kollégiumban és a BME H épületében (2
alkalommal)

●

HK hétvége facebook eseményének elkészítése és kezelése

●

HK Facebook oldalának naprakészen tartása

●

TTK Bál Design pályázat hirdetése és feltöltése a honlapra

●

Tanulmányi ösztöndíj eredmények hirdetése és feltöltése a honlapra

●

október 2. - Honlap szerkesztése a StratBizen megbeszéltek szerint (Pikkász link
áthelyezése

●

október 10. - Műegyetemi Állásbörze promózása, coverek elkérése Gál Bernadettől,
kör e-mail küldése a hallgatóknak a nyereményjátékról, facebook esemény elkészítése,
az összes hallgató meghívása, esemény megosztása az összes gólyacsoportban,
coverek cseréje a csoportokban és az oldalon

●

Gólyatáboros képek válogatása, pár kép feltöltése a facebook oldalra és a KAPOCS GT
képvetítés promózása

●

Koliavató megosztása a gólyacsoportokban (BSc, Mesterek) + Gólyák meghívása a
facebook eseményre

●

Simon Ferenc által küldött előadás hirdetése a hallgatóknak

●

Egyeztetés Hegedűs Nórával az iskolalátogatásokról

●

Gólyabál Facebook eseményének létrehozása és kezelése
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●

Iskolalátogatók adatainak összegyűjtése és az iskolalátogatások koordinálása,
folyamatos egyeztetés Hegedűs Nórával

●

9 db pályázat feltöltése a honlapra, poszt írása róla, megosztás a Facebookon és
hallgatói csoportok kiértesítése

●

Wiki tartalom elkészítése a Google Driveba a poszttal és a Bizottsággal kapcsolatban

●

HSK taglista frissítése kiküldése az összes gólyacsoportban

Belső bizottságban végzett munkák:
●

5 cikk megírása a WC Pressbe

●

WC Press kinyomtatása

●

2 WC Press elkészülésének koordinálása üzeneteken keresztül

●

Halloweeni WC Press kinyomtatása, kilyukasztása, felfűzése, hajtogatása és
kihelyezése a kollégiumban

Egyéb munkák:
●

október 3. - FUN4U második előadáson való részvétel, előkészületekben segítség,
résztvevők adatainak rögzítése a driveban

●

október 10. - FUN4U utolsó előadáson való részvétel, előkészületekben segítség,
résztvevők adatainak rögzítése a driveban

●

Koliavató poharak és karszalagok kiosztása a kollégiumban

●

október 12. - HK-s csapatépítésen való részvétel

●

HK hétvégre a jelentkezők személyes felkeresése a jelentkezési form kitöltése miatt,
majd a felmerülő kérdéseik megválaszolása

●

HK hétvége kiskori képek prezentáció (csapatépítő játék) elkészítése, képek
begyűjtése a képviselőktől és HK tabu elkészítése Jankával

●

Beérkezett Közéleti és Rendezvényszervezői pályázatok pontozása

●

FUN 4U értékelő kérdőív véleményezése

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 102 000 Ft
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