A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Gerner Alexandra
Időszak: 2019. 01. 01. – 2019. 01. 31.
Kari és HK üléseken való részvétel:
●

2019. január 9. - Kari Tanács

●

2019. január 14. - HK ülés

●

2019. január 21. - HK ülés

●

2019. január 30. - Kari Tanács

Belső bizottsági üléseken való részvétel:
●

2019. január 25. - Rendezvényszervezői Bizottság ülés

Referensi, felelősi munkák:
Rendezvényfelelősként:
●

GT szervezői Trófea vacsora időpontjainak leegyeztetése, Doodle készítése, kiküldése,
résztvevők összegyűjtése, asztal foglalása

●

Egyeztetés Kovács Szilviával a közös RB és GB ülésről, ülés összehívása

●

TTK Bál kiértékelő prezentációjának elkészítése

●

2019. január 29. - Közös megbeszélés az ÉMK HK-val a 2019-es Gólyatáborról

●

Emlékeztető írása az RB ülésről

PR referensként:
●
●
●

●
●

Educatio kiállításra segítők keresése a Facebook csoportokban
Plakátok kihelyezése a Kármán Tódor Kollégiumban (1 alkalommal)
HK hivatalos weboldalának kezelése:
○ Posztok írása:
■ Szociális ösztöndíj információk
■ Aktuális híreink 2019.01.09.
■ Aktuális híreink 2019.01.15.
■ ATHENS program
■ Költözési irányelvek
■ Aktuális híreink 2019.01.22.
■ Rendszeres szociális ösztöndíj
■ Tanulmányi ösztöndíj osztási elvek
■ Elnöki pályázat
■ Aktuális híreink 2019.01.29.
○ Csernátonyi Lilla fényképének feltöltése a honlapra a képviselők menüpontba
○ Asztalos András fényképének feltöltése a honlapra a képviselők menüpontba
○ Rendezvényszervezői Ösztöndíj pályázat végleges eredményének feltöltése
○ Közéleti pályázat végleges eredményének feltöltése
Decemberi közéleti pályázatok elbírálása
TTK Bál videójának megosztása a Facebook eseménynél, a Facebook oldalon és
Instagramon
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●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hírcsatornán érkező hírek továbbítása a hallgatók felé
HK hírek megírása és kiküldése (BME Appon, e-mailben)
○ 2019.01.09.
○ 2019.01.15.
○ 2019.01.22.
○ 2019.01.29.
Számítógépes és kognitív idegtudomány MSc plakátok kihelyezése a Kármán Tódor
Kollégiumban és a H épületben
Egyeztetés Havasi Gergellyel karunk képviseléséről a Dürer versenyen
Demonstrátori pályázati lehetőség információinak eljuttatása az érintett MSc
hallgatókhoz
Facebook oldalra érkező kérdések megválaszolása
Költözési irányelvek feltöltése a honlapra (+ új menüpont kialakítása)
Wigner Jenő Szakkollégium menüpontjának feltöltése tartalommal
Közéleti pályázat előzetes eredményének feltöltése a honlapra
MSc Gólyák értesítése egy tantárggyal kapcsolatban
OHV borítóképek megszerkesztése
Facebook oldal és csoportok borítóképeinek lecserélése
Erasmus+ felhívás hirdetése a gólyacsoportokban és mestercsoportokban
Kollégiumi férőhely osztás előzetes eredményének feltöltése a médiába
Egyeztetés Hegedűs Nórával az iskolalátogatásokról és Havasi Gergellyel a Dürer
versenyen való megjelenésről
Kollégiumba sorolás dokumentum feltöltése a honlapra
Tanulmányi Ösztöndíj osztási elvek feltöltése a honlapra
Elnöki pályázati kiírás és adatlap feltöltése a honlapra
Költségtérítés mérséklése felület frissítése a honlapon

Egyéb munkák:
●

Tudásátadás Lestyan Bencével és Miklós-Kovács Jankával az elnöki feladatokkal
kapcsolatban (beszámoló bírálás)

●

Tanulmányi tanácsadás a vizsgákkal kapcsolatban egy hallgatónak

●

HK utánpótlásáról készülő 2 db dokumentum véleményezése

●

2019.01.22. - Megbeszélés Lestyan Bencével és Miklós-Kovács Jankával az elnöki és
alelnöki teendőkről (online konferenciabeszélgetés)

●

HK hétvégére szálláshely keresése, ajánlatok kérése (kb. 15 szálláshelytől)

●

Doodle kiírása Cyberjump csapatépítésről, résztvevők összegyűjtése, jegyek
megvásárlása

●

2019.01.25. - Megbeszélés Lestyan Bencével, Miklós-Kovács Jankával és Csernátonyi
Lillával

●

2019.01.24. - Megbeszélés a HK utánpótlásával kapcsolatban

●

Mosogatás az irodában

●

Többszöri egyeztetés a kiválasztott szállással

●

Megbeszélés az éves költségvetésről Kovács Szilviával, Magyar Boglárkával, Zoller
Zitával és Oroszki Norberttel

●

Tudásátadás Magyar Boglárkával és Zoller Zitával

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 52 000 Ft
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