A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Gerner Alexandra
Időszak: 2018. 11. 05. – 2018. 12. 10.
Kari és HK üléseken való részvétel:
●

2018. november 5. - HK ülés

●

2018. november 12. - HK ülés

●

2018. november 18. - HK ülés

●

2018. november 21. - Kari Tanács

●

2018. november 26. - HK ülés

●

2018. december 3. - HK ülés

●

2018. december 10. - HK ülés

Belső bizottsági üléseken való részvétel:
●

2018. november 6. - Kollégiumi Bizottsági ülés

●

2018. november 6. - Rendezvényszervezői Bizottsági ülés

●

2018. november 7. - PR Bizottsági ülés

●

2018. november 7. - Rendezvényszervezői Bizottsági ülés

●

2018. november 27. - Kollégiumi Bizottsági ülés

●

2018. december 3. - Pályázati Bizottsági ülés

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

Rendezvényszervezői Ösztöndíj pályázatok elbírálása (kb 20 pályázat, 4 rendezvény)táblázat elkészítése a bíráláshoz, pontok összesítése
2018. november 22. - Gólyatábor értékelő megbeszélésen való részvétel Lestyan
Bencével
Új RB tagok felvétele a levelezési listára és a Facebook csoportba a Gólyabál után
2018. november 11. - Gólyatábori ösztöndíj pályázatok közös értékelése az ÉMK HKval
2018. november 11. - Pályázatok előzetes eredményének összeállítása és keretek
meghatározása Lestyan Bencével és Kovács Szilviával
Gólyabállal kapcsolatos tevékenységeim:

●

november 5. - Megbeszélés Barabás Zoltánnal a TTK Bállal kapcsolatban

●

Egyeztetés Tanács Viktóriával és Nagy Nikolettával a meghívók elkészítéséről

●

BME TTK Bál offline jegyárusítás lebonyolítása és reklámozása

●

Egyeztetés Varga Marcellel és Nagy Nikolettával a jegyárusítással kapcsolatos
teendőkről

●

Egyeztetés Oroszki Norberttel a rendezvény bejelentők elkészítéséről
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●

Egyeztetés az Üzemeltetési Osztállyal az R épület bérleti díjáról

●

TTK Bál forgatókönyvének elkészítése

●

Karszalag igények elküldése Cseh Attilának, majd karszalagok beszerzése Kovács
Szilviával

●

Tombola felajánlók felkeresése (110+)

●

Jegyeladások folyamatos figyelése, egyeztetés Nagy Nikolettával és Varga Marcellel
erről

●

Egyeztetés a bálon történő Miszisz megjelenésről

●

Meghívók és meghívottak listájának véglegesítése, borítékok elkészítése

●

Tombola nyeremények előkészítése

●

Szállítandó eszközök összegyűjtése, továbbítása Kovács Szilviának

●

Gólyatánc próbán való részvétel, eszközök biztosítása a hangosításhoz, helyszín
átvétele a portán (2 alkalommal)

●

Egyeztetés Lőrincz Lászlóval és Török Lilivel a TTK Bál fűtéséről és díszletéről

●

Meghívók kinyomtatása, borítékolása, eljuttatása a meghívottakhoz

●

Egyeztetés Horváth Leventével a Szakest díszítéssel kapcsolatban, annak elkérése

●

ÉMK-s gólyatábor szervezők meghívása a bálba

●

Feladatkörök-személyek párosítása táblázat elkészítése és elküldése Orbán Balázsnak

●

Ruhatári mechanizmus meghatározása és elküldése Orbán Balázsnak

●

Meghívó szöveg megírása (többféle)

●

Tanárok elérhetőségeinek felkutatása

●

Tombola felajánlók feltüntetése a Facebook eseménynél, mindenkiről önálló poszt

●

Vendégek listájának elkészítése

●

Jegyvásárlás figyelése folyamatosan és egyeztetés Kovács Szilviával

●

ÜZO felkeresése a berendezésekkel kapcsolatban

●

Berendezési terv elkészítése (több változat)

●

Dekorációk keresése

●

Tombola ajándékok elhozatala a felajánló cégektől (2 alkalommal)

●

E épületből paravánok és fogasok átpakolása az R épületbe

●

Elszámolás Nagy Nikolettával és Varga Marcellel

●

R épület díszítésének elkészítése

●

Gólyák főpróbájának biztosítása

●

Konferálás a bálon

●

Bál lebonyolítása a rendezvény napján

●

Vendégek fogadásának előkészítése

●

Tombola felajánlások összesítése és kategorizálása

●

Elpakolás, szemétszedés a rendezvény után

●

Elszámolás Kovács Szilviával a bálon befolyt tombola és jegybevétel után

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
HALLGATÓI KÉPVISELET

1111 Budapest, Irinyi J. u. 1-17. • Kármán Tódor Kollégium 013
tel.: 20/ 435-2482 • e-mail: ttkhk@lists.ktk.bme.hu
web: ttkhk.bme.hu

●

Rollup visszavitele a Pilot Presto Kft-hez Oroszki Norberttel

PR referensként:
●

november 7. - HK hírek megírása, kiküldése a hallgatóknak a különböző
kommunikációs csatornákon

●

Megbeszélés Hegedűs Nórával az iskolalátogatásokról, szóróanyagok beszerzése tőle
(30 perc)

●

Egyeztetés az iskolalátogatókkal, szóróanyagok átadása, prezentációkra felkészítésük
(e-mailezések és személyes találkozók)

●

Hangadó ösztöndíj pályázati kiírásának feltöltése a honlapra

●

november 5. - Képviselők posztjainak frissítése a honlapon

●

november 5. - Pályázatok frissítése a honlapon módosítás miatt

●

Facebook oldalunk ajánlása hallgatóknak a könnyebb elérés érdekében

●

FUN 4U, HK hétvége visszajelző kérdőív és aktuális pályázatok elküldése a potenciális
gólyáknak

●

november 15.- HK hírek megírása, kiküldése a hallgatóknak a különböző
kommunikációs csatornákon

●

Plakátok kihelyezése a Kármán Tódor Kollégiumban

●

Közéleti pályázatok elbírálása (4 db)

●

Pályázatok előzetes eredményének feltöltése

●

Mészáros Lázár honvédelmi ösztöndíj pályázat hirdetése

●

Korsó és ékszerrendelés kiküldése az érintett gólyacsoportokba

●

Gólyacsoport hozzárendelése a TTK HK oldalához

●

Borítóképek c seréje, aktualizálása

●

PR Bizottság új tagjainak felvétele a levelezési listára és kösztöntésük e-mailben

●

Honlap arculatának megváltoztatása

●

Kerekasztal beszélgetés külföldi tanulmányokról esemény hirdetése Facebookon és
poszt írása a honlapra

●

Pályázatok végleges eredményének közzététele

●

Budafoki út megújítása - Kérdőív megosztása, feltöltése a honlapra

●

WJSz programjainak hirdetése a Facebook oldalon

●

BME Cipősdoboz akció hirdetése

●

2018. november 21.- HK hírek kiküldése az összes kommunikációs csatornán

●

Hírcsatornán érkező információk továbbítása a hallgatók felé

●

november 27. - HK hírek megírása és kiküldése a hallgatóknak a különböző
kommunikációs csatornákon

●

Új képviselők adatainak és elérhetőségeinek feltöltése a honlapra

●

Bizottságok elnökeinek frissítése a honlapon

●

Honlap sliderének frissítése, új sliderek létrehozása
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●

2018. december 6. - HK hírek kiküldése a különböző kommunikációs csatornákon

●

Kollégiumi felvételi szabályzatok feltöltése a honlapra

Belső bizottságban végzett munkák:
●

4 db WC Press cikk megírása

●

WC Press korrektúrázása

●

WC Press Mikulás szám kinyomtatása és hajtogatása

Egyéb munkák:
●

2018. november 8. -Rendkívüli ügyelet tartása az irodában a pályázatleadási határidő
napján (2 óra)

●

HÖOK vezetőképzőn való részvétel

●

Iroda rendbetétele (2 alkalommal)

●

2018. december 5. - Megbeszélés a tanácskozási jogú tagokkal

●

2018. december 6. -Tudásátadás Magyar Boglárkával

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 97 500 Ft
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