A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Gerner Alexandra
Időszak: 2018. 06. 07. - 2018. 08. 17.
Kari és HK üléseken való részvétel:
●

2018. június 11. - HK ülés

●

2018. június 18. - HK ülés

●

2018. június 20. - Kari Tanács

●

2018. június 20. - Ünnepi Kari Tanács

●

2018. július 22. - HK ülés

Belső bizottsági üléseken való részvétel:
●

2018. június 21. - Kollégiumi Bizottsági ülés

●

2018. július 20. - Rendezvényszervezői Bizottsági ülés

●

2018. június 21. - Stratégiai Bizottsági ülésen való részvétel a HK honlappal kapcsolatban

●

2018. augusztus 06. - Stratégiai Bizottsági ülésen való részvétel a HK utánpótlásával
kapcsolatban

Referensi, felelősi munkák:
Rendezvényfelelősként:
Gólyatáborral kapcsolatos tevékenységeim:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2018. június 19. -Orbán Balázsnál tartott Gólyatábor költségvetéssel kapcsolatos
egyeztetésen való részvétel Lestyan Bencével és Kovács Szilviával
2018. június 19. - Egyeztetés Kovács Szilviával a Gólyatáborral kapcsolatos
szponzorkeresés ütemezéséről
2018. június 19. -Megbeszélés Szabó Krisztinával a Gólyatáborral kapcsolatos további
teendőkről
2018. június 21. - Gólyatábori csapatépítés megszervezése és lebonyolítása
Reflexiók és jelenléti ív elkészítése az első csapatépítésről
Gólyatábor Facebook eseményének létrehozása és kezelése
Miszisz nyereményjáték hirdetése a gólyatáborban résztvevő gólyáknak
2018-as ÉMK-TTK Gólyatábor Plakáttervezői és Pólótervezői pályázatok elkészítése
Gólyatábori logó- és plakáttervezői pályázatok hirdetése
Beérkezett Gólyatábori logó- és plakáttervezői pályázatok rendszerezése, szavazás
róluk, nyertesek kihirdetése
Egyeztetés Schmidt Beával a Gólyaszámmal kapcsolatban
Szponzorok elérhetőségeinek kigyűjtése és 17 cég felkeresése e-mailben a Gólyatábor
szponzorációjával kapcsolatban
Gólyatáborral kapcsolatos dolgok elküldése (pl. vektoros grafikák) és kommunikáció
Orbán Balázzsal, Vidák Miklóssal és Cseh Attilával a jegyek eladásával kapcsolatban
Gólyatábor honlapjának aktualizálása, adatok, bemutatkozások és képek begyűjtése a
szervezőktől, azok elküldése frissítésre
Gólyatáborral kapcsolatos levelek megválaszolása, jelentkezők leszűrése
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●
●
●
●
●

A táborba várható vendégek adatainak begyűjtése a vendégkönyvhöz
2018. augusztus 06. - HSZI Érzékenyítő tréningen való részvétel
2018. augusztus 13. - Megbeszélésen való részvétel, melyen a téma a gólyatábor
programterv véglegesítése volt
Táborba érkező gólyák adatainak lehívása és összesítése táblázatban
Egyeztetés Kompis Klaudiával a patrónuskiképzőről
Kari Táborral kapcsolatos tevékenységeim:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kari Táborba résztvevők toborzása (meghívás facebook üzenetben) és promótálás a
Facebookon és Instagramon
Egyeztetés Kovács Szilviával a Kari tábor költségvetéséről és a pólórendelésről
Kari tábor anyagigényének összegyűjtése
Kari tábor részvételi díjának begyűjtése (5 főtől)
Kari tábor vendégkönyvének kitöltése
Kari tábor programokra való felkészülés, azok lebonyolítása
2018. augusztus 9-12. Kari táborban való részvétel
Bevásárlás segítése
Feedback kérdőív elkészítése és kiküldése a résztvevőknek
Gólyahéttel kapcsolatos tevékenységeim:

●
●
●
●

Doodle kiírása Rendezvényszervezői Bizottsági ülésről a Regisztrációs hét szervezése
kapcsán
Gólyahét programtáblázatának elkészítése, facebook esemény létrehozása
Egyeztetés e-mailben Szabados Dórával a Gólyahéttel kapcsolatban
Egyeztetés Kulcsár Fruzsinával a Gólyahéttel kapcsolatban

PR referensként:
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

HK honlap naprakészen tartása (Képviselők, Pályázati eredmények frissítése, HK
hírek posztolása, Gólyaoldal frissítése)
HK hírek kiküldése a hallgatóknak a honlapon, e-mailben és BMEApp-on keresztül ( 6
alkalommal, sok hír)
Gólyacsoportok borítóképének frissítése több alkalommal (OHV, Kari Tábor)
Humbákfölde fesztivál nyereményjáték kihirdetése és promótálása
Plakátok kihelyezése a Kármán Tódor Kollégiumban
Csatlakozó TTK-ra vonatkozó szövegtörzsének szerkesztése, aktualizálása
Csatlakozó kari tartalmainak megírása, formázása és elküldése
TTK HK hivatalos honlapjának szerkesztése a Stratégiai Bizottsági ülésen
megbeszéltek szerint (2018-as emlékeztetők oldal frissítése, Emlékeztetők menüpont
szerkesztése, Középiskolások menüpont törlése, Gólyáknak fül frissítése, GYIK fül
kiszedése a főoldal alól, Elérhetőségek frissítése)
Gólyák köszöntése és informálása a felvételi ponthatárok kihirdetése után
Facebook Gólyacsoport létrehozása és jelentkezési kérések jóváhagyása
Mester Gólyacsoport létrehozása és jelentkezési kérések jóváhagyása
Gólyák tájékoztatása a Facebook csoportokban a kollégiumi felvételivel és a szociális
pályázatokkal kapcsolatban
Egyeztetés Holl Viktorral a HK fejléces papírjának elkészítéséről és a HK honlap
módosításairól
Minden BSc gólya meghívása a facebook csoportba a kapott adatok alapján, e-mail
címen keresztül
Gólyalevél aktualizálása
GYIK feltöltése a TTK HK honlapjára

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

Egyéb munkák:
●

2018. június 20. - Irodatakarítás Oroszki Norberttel

●

2018. június 20. - Egyeztetés Lestyan Bencével a HK-ban végzett munkámról

●

2018. július 22. - HK napon való részvétel

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 87 500 Ft
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