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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Schmidt Beáta 

Időszak: 2019. 04. 01. – 2019. 04. 30. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2019. április 1. - HK ülés 

● 2019. április 9. - HK ülés 

● 2019. április 15. - HK ülés  

● 2019. április 23. - HK ülés  

● 2019. április 24. - Kari Tanács 

● 2019. április 29. - HK ülés  

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2019. április 16. - Oktatási bizottsági ülés (45 perc) 

● 2019. április 23. - PR bizottság ülés (30 perc) 

Kari bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2019. április 3. - Kari PR ülés (2 óra) 

Kollégiumi ülések: 

● 2019. április 1. - monitoring ülés (0,5-1 óra) 

● 2019. április 4. - mentor gyűlés (0,5-1 óra) 

Referensi, felelősi munkák: 

● Kollégiumi Referens 

o Fegyelmi felelősök összegyűjtése és beküldése 

o KEFIR GYIK kitöltése (átmásolása a HK honlapjáról) (5 perc) 

o KKB - kollégiumok állapotának felmérése - mentorokkal 

o Poloska irtásról informálódás  

o Belső Kollégiumi Bizottsági levelezőlista frissítése 

o A KTK házirendjének átolvasása a KKB megkeresésére (nem találtam pontot, 
amin változtatnék) 

Belső bizottságban végzett munkák: 

● WC pressz összeállításában segédkeztem 

o Tördelés 

o Ötletelés a tartalom összeállításakor 

Egyéb munkák: 

● Tevékenységek a Kari PR bizottságban  

http://www.hk.wigner.bme.hu/
http://www.hk.wigner.bme.hu/
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o Science Camp szervezési előmunkálatok 

▪ Facebook esemény létrehozása (15 perc) 

▪ Tavalyi szervezőknek összeállítottam (Horváth Leventével) és 
kiküldtem egy visszajelző űrlapot, amelyben megoszthatják velünk a 
tapasztalataikat a tavalyi táborral kapcsolatban. (1 óra) 

▪ Fotós/videós keresése a MŰSAJT-on keresztül 

o Középiskolás számhoz általánosságban összegyüjtöttem Lázi Mártának az 
egyetemi ösztöndíjakat, egyes felmerülő költségeket illetve az egyetemi élethez 
tartozó szervezeteket. (0,5 óra) 

o 2019. április 3. - Fizika Mindenkié megbeszélés (1,5 óra) 

o a http://felvi.physics.bme.hu/ oldal “egyetemi élete” fülét átnéztem és 
frissítettem, amit tudtam. 

● TTK HK mappa strukturálása (2 óra) 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 25 000 Ft 

http://www.hk.wigner.bme.hu/
http://www.hk.wigner.bme.hu/
http://felvi.physics.bme.hu/

