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A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Mohácsi Noémi
Időszak: 2017. 11. 18 - 2018. 02. 07.

HK üléseken való részvétel:
● 2017. november 21. - HK ülés
● 2017. november 22. - Rendkívüli HK ülés
● 2017. november 27. - HK kerekasztal beszélgetésen részvétel
● 2017. november 28. - HK ülés
● 2017. december 05. - HK ülés
● 2017. december 13. - HK ülés
● 2017. december 13. - Kari Tanács
● 2017. december 13. - Kari Tanács utáni nyílt kari fórum a rektor jelöltekkel
● 2017. december 19. - HK ülés
● 2018. január 08. - HK ülés
● 2018. január 10. - Kari Tanács
● 2018. január 16. - HK ülés
● 2018. január 22. - Stratégiai bizottsági ülés
● 2018. január 23. - HK ülés
● 2018. január 31. - Stratégiai bizottsági ülés
Belső bizottsági üléseken való részvétel:
● 2017. november 28. - Kollégiumi bizottsági ülés
● 2017. december 18. - Pályázati bizottsági ülés
Kari bizottsági üléseken való részvétel:
● 2018. január 03. - OKPVB meghallgatás
Külső bizottsági üléseken való részvétel:
● 2018. január 12. - Pályázat Péntek
● 2018. január 19. - Pályázat Péntek
● 2018. február 02. - Pályázat Péntek
Referensi, felelősi munkák:
● 2017. november 18. - Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatok véleményezése. (5 hallgató)
● 2017. december 01. - Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatok véleményezése. (9 hallgató)
● 2018. február 03. - Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatok véleményezése. (3 hallgató)
● Rendszeres szociális ösztöndíj pályázati kiírások, igazoláslista véleményezése. (2 körben, volt
egy ideiglenes is)
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2018. január 06. - Bírálói vizsga írásbeli részére való felkészülés céljából feladatsorok
elkészítése.
Írásbeli felkészítő feladatsorok ellenőrzése, majd személyes megbeszélése a kitöltő bírálóval.
Szóbeli bírálói vizsgára való felkészülés Schaf Alexa Lilivel.
Szóbeli bírálói vizsgára felkészülés Kovács Szilvával.
Szóbeli bírálói vizsgára való felkészülés Kubicza Grétával. (két alkalommal is)
2018. január 15. - 2017/2018 őszi Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok összesítése,
hiányzó pályázatokról táblázat készítése és elküldése a megfelelő EHK képviselőnek.
2018. február 05. - 2017/2018 tavaszi pályázatok közül összesíteni és elbírálni a HK
közelieket, ezekről táblázat készítése és elküldése a megfelelő EHK képviselőnek, illetve a
pályázatok bevitele a EHK irodába.
A teljes szociális pályázati időszak koordinálása, vezetése.
○ Előbírálás koordinálása.
○ Személyes bemutatási időpontok kiírása, vendéglista leadása.
○ Bírálókkal való folyamatos kapcsolattartás.

Egyéb munkák:
● Egész őszi félévben felelőse voltam a HK tagjainak Facebookon történő megjelenésének,
minden héten számon tartottam az aktuális bemutatkozást, emlékeztettem a képviselőket.
● Januári OKPVB meghallgatás jegyzőkönyvének véleményezése.
● OKPVB pályázati kiírások véleményezése. (Elmfiz tanszék kutató munkatárs, Diffegy tanszék
egyetemi docens)
● 2018. január 09. - Megbeszélés a WJSZ ösztöndíj pályázatról Balogh Ferenccel, Balogh
Nórával és Gyökös Rékával.
● GYIK drive elkészítése kérdések írása bele.
● A pályázat péntekek előtt és után rendszeres egyeztetés Balogh Ferenc, pályázati referenssel,
a visszaküldött pályázatokról.
● Az elkészült pályázatok elküldése előtt azok rendszeres véleményezése.
● 7 db HK hír/honlap/facebook poszt megírása.
A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 111 500 Ft.
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