
 

 

 

 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

HALLGATÓI KÉPVISELET 

 

1111 Budapest, Irinyi J. u. 1-17. • Kármán Tódor Kollégium 013 

tel.: 20/ 435-2482 • e-mail: ttkhk@lists.ktk.bme.hu 

web: ttkhk.bme.hu 

 

A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Zeleny Klaudia 

Időszak: 2018. 11. 05. – 2018. 12. 10. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● november 5. - HK ülés 

● november 18. - HK ülés 

● november 26.- HK ülés 

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● december 3. - PB ülés 

Kari bizottsági üléseken való részvétel: 

● november 21. - Kari Tanács 

Referensi, felelősi munkák: 

● 11.05.: 

o kapcsolattartás a kör/szakkollégium vezetőivel a pályázatok bírálásával 
kapcsolatban (több körben e-mailezés, összegyűjtött pályázatok megosztása 
stb.) 

o pályázati kiírások javítása (KÖ, WJSZ, PikkÁsz) 

o beérkező pályázatok folyamatos vezetése, adatok töltése 

● 11.06.: Hangadó pályázati kiírás véglegesítése 

● 11.07.: újabb beérkezett pályázatok felvezetése 

● 11.09.:Pénteken “pályázati bizottság ülés” Jankával és Szilvivel a beérkezett 
pályázatokat ellenőriztük, papír alapon is megvannak-e, az excelbe felvezettük az 
adatokat, a beérkezett pályázatokat feltöltöttük a drive-ba. Ezeket én megosztottam a 
kör vezetőkkel, ismét e-mail váltás velük, és a rossz pályázatot leadókkal 

● 11.12.: bírálati javaslatok összesítése, a közösségi ösztöndíj rám eső pályázatainak 
bírálása, dokumentációs excel összeállítása (kb. 8 óra), ülés előtt még egy fél órás 
megbeszélés Szilvivel és Bencével a kérdéses pontokról 

● 11.13.: előzetes eredmények elkészítése, beküldése (~3 óra) 

● 11.14.: Hangadó ösztöndíj pályázat bírálása, eredmények elkészítése, egyeztetés 
Bencével, Szilvivel 

● 11.18.: Végleges eredmények beküldése, hangadó eredmények elkészítése (~2 óra) 

● 11.18.: pályázatok dokumentációja és kifizetési lista elkészítése (~3 óra) 

● 12.03.: PB ülésre előkészületek (KTÖ előkészítése, többi kari pályázat összegyűjtése) 
(~3 óra) 

● KTÖ pályázati kiírás és adatlap elkészítése 

● 12.10.: teljesítmény alapú ösztöndíjosztás előkészületek az ülésre 0. verziós osztás 
elkészítése (~4 óra) 
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A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 42 000 Ft 
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