A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Miklós-Kovács Janka
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 8. - HK ülés

●

2018. október 15. - HK ülés

●

2018. október 24. - HK ülés

●

2018. október 29. - HK ülés

Belső bizottsági üléseken való részvétel:
●

2018. október. 2. - Stratégiai Bizottság ülés

●

2018. október 12. - Oktatási Bizottság ülés

Külső bizottsági üléseken való részvétel:
●

2018. október 03. - KSZB ülés

●

2018. október 29. - KSZB ülés

Referensi, felelősi munkák:
●

Alelnök
o

Alapvető alelnöki feladatok
▪

Emlékeztetők folyamatos átnézése, véleményezése

▪

Kapcsolattartás a képviselőkkel, többszöri személyes egyeztetés velük
különböző ügyek miatt

▪

A beszámolókkal kapcsolatos személyes beszélgetések megszervezése
és lebonyolítása, a beszámolók bírálása

o

Többszöri egyeztetés Lestyan Bencével a HK jelenlegi helyzetéről

o

Többszöri személyes és telefonos egyeztetés Barabás Zoltánnal

o

HK hétvége és FUN 4U
▪

HK hétvége programtervének összeállítása, feladatok leírása

▪

A Körök vezetőinek szóló levél megírása (2 levél)

▪

A HK hétvége jelentkezési űrlap elkészítése

▪

Segítség Gerner Alexandrának a HK hétvége eseményének
létrehozásában

▪

Megbeszélés a csapatépítő programokról, az első és második esti
csapatépítő program összeállítása
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o

●

Többszöri egyeztetés Barabás Zoltánnal és Kovács Szilviával a
programokról és a költségvetésről

▪

Részvétel a HK hétvégén és a programok koordinálása

▪

Előadások véleményezése

▪

FUN 4U elégedettségi kérdőív elkészítése

▪

HK hétvége elégedettségi kérdőív elkészítése

HK WIKI
▪

Első minta oldal (szociális referens feladatainak leírása)

▪

Az elkészült dokumentumok véleményezése

Szociális referens
o

●

▪

Alapvető szociális referensi feladatok
▪

hallgatóknak nyújtott segítség és tájékoztatás

▪

részvétel a KSZB munkájában (e-mailek megválaszolása, adatok
megküldése, szavazásokban való részvétel)

▪

a HK és a Szociális Bizottság tájékoztatása az aktualitásokról

▪

A Szociális Bizottság listájának felügyelete, levelek kiengedése és
megválaszolása

o

A szociális pályázatok bírálásáért járó ösztöndíj osztásának előkészítése és a
szükséges adatlapok kitöltése

o

A GyIK szociális ösztöndíjakkal kapcsolatos fülének javítása

o

A FUN 4U programsorozat 3. előadásának elkészítése Zeleny Klaudiával, majd
az előadás megtartása

Számítógépes és kognitív idegtudományi szakcsoport tanulmányi referense
o

Az oktatási érdekképviselettel kapcsolatos FUN 4U előadás diasorának
átnézése és véleményezése

o

Segítségnyújtás egy hallgatónak utólagos aktiválással kapcsolatban

o

Hallgatók tájékoztatása az aktuális pályázatokról

o

Segítség Juhász Adélnak a BSc felülvizsgálati kérdőív elkészítésében

Belső bizottságban végzett munkák:
●

2018. október 29. - A pályázatokkal kapcsolatos megbeszélésen való részvétel Zeleny
Klaudiával és Kovács Szilviával, táblázatkészítés

Egyéb munkák:
●

Segítség az Önkéntes nap után az irodában maradt holmik visszaszállításában az EHK
irodába

●

Fogadó óra (3 h)

●

Irodatakarítás

●

A 2018. október 29-i ülés emlékeztetőjének elkészítese

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 101 000 Ft
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