A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Miklós-Kovács Janka
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 (20. születésnapi ünnepi és előtte a nem ünnepi)

●

2018. június 25. - HK ülés

●

2018. július 2. - HK ülés

Belső bizottsági üléseken való részvétel:
●

2018. július 30. - Rendezvényszervező Bizottság ülés

●

2018. augusztus 6. - Stratégiai Bizottság ülés

Referensi, felelősi munkák:
●

Alelnök
o

o

Alapvető alelnöki feladatok
▪

Emlékeztetők folyamatos átnézése, véleményezése

▪

Kapcsolattartás a képviselőkkel

▪

A beszámolókkal kapcsolatos személyes beszélgetések megszervezése
és lebonyolítása, a beszámolók bírálása

Aktuális projektekben való tevékenységek
▪

▪

▪

▪

Honlap
●

A Stratégiai Bizottság üléséről készült anyagok átnézése és
véleményezése

●

A HK honlap gólyáknak szóló oldalának frissítése

Gólyacsomag
●

A gólyacsomag tartalmának összeállítása Juhász Adéllal

●

A Kollégiumi kisokos elkészítésében nyújtott folyamatos
segítség

●

Az további elkészült tartalmak véleményezése és összefésülése

Gyakran Ismételt Kérdések
●

Egyeztetés az illetékes képviselőkkel a hátralévő feladatokkal
kapcsolatban

●

A megválaszolt kérdések átnézése és véleményezése (∑~5 h)

Utánpótlásképzési stratégia
●

A stratégia kidolgozása Kovács Szilviával (~2 óra)
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o
●

HÖOK utánpótlás kérdőív kitöltése Kovács Szilviával (~1 óra)

●

Stratégiai Bizottság ülés előkészítése és levezetése, később az
ülés eredményeinek összegzése

A Csatlakozó kari tartalmainak elkészítésében nyújtott segítség

Szociális referens
o

●

●

Alapvető szociális referensi feladatok
▪

hallgatóknak nyújtott segítség és tájékoztatás

▪

részvétel a KSZB munkájában (e-mailek megválaszolása, táblázatok
kitöltése, adatok megküldése, szavazásokban való részvétel)

▪

Szociális Bizottság tájékoztatása az aktualitásokról

▪

A Szociális Bizottság listájának felügyelete, levelek kiengedése és
megválaszolása

▪

Egy újra felvételizett hallgató ügyében való eljárás

▪

Korábbi félévek pályázataival kapcsolatos ügyintézés

o

Bírálók felkészülésének segítése (3x2 óra)

o

A HK honlap szociális ösztöndíjak fülének és a gólyák fül szociális
ösztöndíjakról szóló részének frissítése

Számítógépes és kognitív idegtudományok szakcsoport tanulmányi referense
o

MSc felvételi elbeszélgetésen való részvétel (2 óra)

o

Egyeztetés a Kognitív Tudományi Tanszékkel a Regisztrációs hét
programjairól

o

2018. augusztus 15. - megbeszélés a Kognitív Tanszék hallgatóinak
programjairól

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 81 000 Ft
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