A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Miklós-Kovács Janka
Időszak: 2019. 01. 01. – 2019. 01. 31.
Kari és HK üléseken való részvétel:
●

2019. január 7. - HK ülés

●

2019. január 9. - Kari Tanács ülés

●

2019. január 14. - HK ülés

●

2019. január 21. - HK ülés

●

2019. január 28. - HK ülés

Belső bizottsági üléseken való részvétel:
●

2019. január 24. - a TTK-s Utánpótlással foglalkozó ülés

●

2019. január 25. - RB-GB közös 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

Megbeszélés a tanácskozási jogú tagokkal (előülés)

o

Többszöri egyeztetés Lestyan Bencével a HK jelenlegi helyzetéről

o

Egyeztetés Lestyan Bencével és Gerner Alexandrával a HK-ról

o

Egyeztetés Csernátonyi Lillával az alelnöki feladatokról

o

Egyeztetés Barabás Zoltánnal a HK-ról

o

Az EHK-s utánpótlás projekttel kapcsolatos teendők
▪

Az utánpótlással kapcsolatos kérdőív kitöltése

▪

A FUN 4U! programot bemutató dokumentum elkészítése

▪

2019. január 25. - Utánpótlás ülés (részvétel és emlékeztető készítése)

Szociális referens
o

Alapvető szociális referensi feladatok
▪

részvétel a KSZB munkájában (e-mailek megválaszolása, online
szavazásokban való részvétel, anyagok véleményezése)

▪

a HK és a Szociális Bizottság tájékoztatása az aktualitásokról
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●

▪

a szociális ösztöndíjak hirdetésében való segítség

▪

a Szociális Bizottság levelező listájának kezelése, az érkező e-mailek
megválaszolása

o

Bírálók felkészítése a vizsgára

o

Önköltség/költségtérítés csökkentéssel kapcsolatos leírás véleményezése és
bővítése

Számítógépes és kognitív idegtudományi szakcsoport tanulmányi referense
o

Segítők keresése az Educatio kiállításra

o

A hallgatók tájékoztatása a KTÖ-vel kapcsolatban

o

A KTT képzéseinek hirdetésében való segítség

o

Segítségnyújtás hallgatóknak

Egyéb munkák:
●

A 2019. január 7-i HK ülés emlékeztetőjének elkészítése

●

Matematika BSc értékelő kérdőív véleményezése

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 61 500 Ft
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