A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Lestyan Bence
Időszak: 2019. 06. 01. - 2019. 08. 31.
Kari és HK üléseken való részvétel:
●

2019. június 4. - HK ülés

●

2019. június 12. - HK ülés

●

2019. június 17. - HK ülés

●

2019. június 19. - Ünnepi Kari Tanács és Szavazó Kari Tanács

●

2019. július 21. - HK ülés

Belső bizottsági üléseken való részvétel:
●

2019. június 12. - Pályázati Bizottsági ülés

Kari bizottsági üléseken való részvétel:
●

2019. július 03. - Dékáni Tanács

Referensi, felelősi munkák:
●

Alapvető alelnöki feladatok ellátása:
o

Emlékeztetők korrektúrázása

o

Személyes beszélgetések a képviselőkkel

o

Dokumentációkészítés

o

Folyamatos segítségnyújtás a képviselőknek

o

Tudásátadás az elnöknek

●

Felvételi prezentáció elkészítése

●

Többszöri egyeztetés Magyar Boglárkával és Gerner Alexandrával

●

EHK kérésére TJSz véleményezésében való segédkezés

●

2019. június 15. - Egyeztetés Barabás Zoltánnal, Gerner Alexandrával és Magyar
Boglárkával

●

kérdések összegyűjtése az elnöki vitára

●

2019. június 19. - Személyes egyeztetés R. Nagy Tiborral a leadott EHK elnöki
pályázatával kapcsolatban Gerner Alexandra és Magyar Boglárka jelenlétében

●

2019. június 20. - EHK elnöki vitán való részvétel

●

OHV eredmények elküldése Adamis Viktóriának

●

KKO jelölések és szavazatok koordinálása, javaslat ekészítése

●

HK Trello rendszerébe feladatok felvezetése

●

NEPTUN kérdőívek tesztelése és véleményezése
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●

2019. augusztus 19. - Megbeszélés Dr. Horváth Miklós Dékán Úrral a Matematika BSc
képzéssel kapcsolatosan Gerner Alexandra jelenlétében

●

tanulmányi ösztöndíjosztási elvek átnézése

●

kollégiumi falfestéssel kapcsolatos egyeztetés Csiki Tiborral

●

egyeztetés Varga Imrével a gólyatáborba való érkezéssel kapcsolatban

●

Kari tábor értékelő kérdőív véleményezése

●

HNOR módosítás véleményezése és átnézése

●

HK irodai nyomtatóba (mivel sajnos a Kancellária nem tudta ezt biztosítani a
megfelelő működésünkhöz) megfelelő patron kiválasztása

●

Neptun kérdőívekhez tartozó dékáni vélemény elkészítése, majd aláíratása Dékán
Úrral

●

MFHB, MMHK hozzáférés kérése, listákra hallgatók felvétele

●

HKÖ pontok összegyűjtése az előző félévről a kollégiumi közösségi pontokhoz

●

összefoglaló tablázat készítése az üléspontok/munkapontok arányáról

●

MISZISZ-nek információs csatornák összegyűjtése

●

Egyeztetés a lellei Hk napok programjáról és étkezéséről Gerner Alexandrával és
Magyar Boglárkával

●

nyári állandó dolgozói vendégkártyák intézése a nyáron nem kollégista hallgatói
képviselőknek

●

nyári vendégkártyák intézése a hallgatói csoportok vezetőinek

●

kulcsfelvételi lista módosítása

●

Tárgyalóhasználati rend kialakítása

●

Bevásárlás 2 alkalommal (Metro, Tesco) Gerner Alexandrával és Kovács Szilviával

Belső bizottságban végzett munkák:
●

Egyeztetés Dáni Eszterrel a pályázatok első változatáról

Egyéb munkák:
●

szállítóeszközökkel kapcsolatos teendők a kollégiumban a költözési időszak előtt

●

folyamatos hallgatói segítségnyújtás

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 69 500 Ft
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