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

2019. január 07. - HK ülés

●

2019. január 28. - HK ülés

●

2019. január 30. - Kari Tanács

Külső bizottsági üléseken való részvétel:
●

2019. január 17. - KKB

Kollégiumi ülések:
●

2019. 01. 02. - Monitoring ülés

Referensi, felelősi munkák:
●

Kollégiumi referens
o

Science Campus hallgatói jelenlét elkérése dr. Simon Ferenctől

o

Kollégiumi mentori kinevezés levél elkészítése

o

Kollégiumi mentori összesítő elkészítése, megküldése az EHK-nak

o

Idegenlégiós hallgatók kiértesítése a férőhelycserék állapotáról

o

Költözési irányelvek

o

▪

Véleményezés

▪

Külön beköltöző, átköltöző, kiköltöző és szobában maradó irányelvek
készítése

▪

Átköltöző és szobában maradó hallgatók számára email küldés a
költözési irányelvekről KEFIR-ben

KEFIR űrlapok elkészítése
▪

kollégiumi felvételi eredménye elleni felszólalás (2 db)

▪

tanulmányi eredmények korrekciójára

o

7 db KEFIR hír (költözési irányelvek, adatok korrekciója, felsőbbéves előzetes
kollégiumi felvételi eredmény, MSc elsőféléves előzetes eredmény, KBM
megismerés, MSc elsőféléves végleges eredmény, Szintfelelősi pályázat, )

o

Hallgatói segítségnyújtás és válaszadás kollégiumi felvételi kérdésekkel
kapcsolatban folyamatosan személyesen, emailben, Facebookon és telefonon
is (kollégiumi jelentkezésben, átlagszámításban, közösségi pontokról
tájékoztatás, költözési irányelvek értelmezésében, költözési időpontról
késésben, szobacserék intézése költözési időszakban, stb)

o

Kollégiumi férőhelyosztás a 2018/2019/2 félévre
▪

Felsőbbéves előzetes (2019. január 24.)
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o

▪

Korrekciókkal együtti felsőbbéves végleges eredmény elkészítése (2019.
január 27.)

▪

Fellebbezések véleményezése, elküldése a KI-nak

▪

MSc Elsőéves előzetes (2019. január 28.)

Kollégiumi szobabeosztás a 2018/2019/2 félévre
▪

Felsőbbéves

▪

Egyeztetés a TTK-s helyekről a Kármán Tódor Kollégiumban
Okolicsányi Péter Kevével (GHK) emailben, illetve személyesen 2019.
január 25-én

▪

MSc Elsőfélévesekkel együtt

o

2019. 01. 23. Gazder Bencével KEFIR vonalhúzóoktatáson való részvétel

o

HSZI Tanácsadó szakpszichológussal egyeztetés egy hallgató kollégiumi
felvételijével kapcsolatban

o

2019. 01. 22. Csernátonyi Lillával egyeztetés a kollégiumi férőhelyosztás
menetéről és a KEFIR funkciókról

o

Egyeztetés Okolicsányi Péterrel a KTK díjmentes éjszakákról, dátumok
felvezetése a KKB-s listán

Belső bizottságban végzett munkák:
●

Szociális Bizottság
o

2018/2019/2-es félévhez bírálói táblázat elkészítése

Egyéb munkák:
●

Matematika BSc értékelő kérdőív véleményezése

●

1 db emlékeztető vezetése (január 28.)

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 40 500 Ft
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