A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Kovács Szilvia
Időszak: 2018. 02. 08 – 2018. 03. 07.
Kari és HK üléseken való részvétel:
●
●
●
●

2018. február 14 - Kari Tanács
2018. február 18 - Rendkívüli HK ülés
2018. február 26 - HK ülés
2018. március 05 - HK ülés

● 2018. március 07 - Kari Tanács
Belső bizottsági üléseken való részvétel:
●

2018. február 25 - Gazdasági Bizottsági ülés

Referensi, felelősi munkák:
Alelnök:

● Beszámolók elkészítése, személyes elbeszélgetések a beszámolókkal kapcsolatban
● Beszámolók bírálása, dokumentáció elkészítésében való segítség
● 2018. február 12 - Tudományos Ösztöndíj pályázatok bírálása, dokumentáció
véleményezése
● Célok és tervek fájlok feltöltése
● Hallgatói zárthelyi dolgozatra való felkészítő hétvége szervezése és a hétvégén való
részvétel:
o TJSz bemutatása
o Korábbi zh-k áttekintése, gyűjtése
o Gazdasági témakörben közös felkészülés Módos Dáviddal 2-3 alkalommal
●

●

●
●

●
●

Tanulmányi ösztöndíjosztás véleményezése, javaslatok tétele és személyes egyeztetés Balogh
Ferenccel
o Dokumentumok véleményezése
Hallgatói Fórumon való részvétel:
o Előző éves tevékenység bemutatása, a hozzá tartozó prezentáció elkészítése (2 óra)
o Teremfoglalással kapcsolatos egyeztetések
KHK továbbképző hétvégén való részvétel
Új, érdeklődő tagok segítése:
o Személyes egyeztetések 5 személlyel 6 alkalommal (összesen kb. 7 óra)
o Anyagok összegyűjtése és elküldése (2 óra)
o KHK és HK hétvégével kapcsolatos tájékoztatás (1 óra)
o Közös beszélgetés létrehozása, információk továbbítása
o Bemutatkozások véleményezése
2018. február 28 - Egyeztetés R. Nagy Tiborral a kari utánpóltás képzéssel kapcsolatban
Képviselőtársaim segítése a felmerülő problémákkal kapcsolatosan:
o Kifizetési listák összeggyűjtése Mohácsi Noéminek
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●
●

o Anyagok küldése Lestyan Bencének (jelölőív, WJSZ nyilatkozatok)
Egyeztetés Lestyan Bencével a Tisztújító Szavazással és a Szavazási Bizottsággal
kapcsolatban több alkalommal
Egyeztetés Barabás Zoltánnal a következő ciklussal kapcsolatban több alkalommal

Gazdasági referens:
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

2018. február 14 - Gazdasági felkészítő előadáson való részvétel
2018. február 16 - HK ZH Beugrók nyeremény utalványának megvásárlása
2018. február 22 - HK hétvége szállás és catering kérvények megírása és leadása
2018. február 25 - Gazdasági Bizottsági ülés összehívása, Doodle elkészítése, ülés
koordinálása
Előkészületek a beszámoló és költségvetés elkészítéséhez:
○ Adatok gyűjtése, rendszerezése
○ Egyeztetés Madarász Fannival a PikkÁsz közbeszerzésről
○ Egyeztetés a sportterem igénylésekkel kapcsolatban
○ Személyes egyeztetés Suhajda Richárddal az EHK gazdasági referensével
2018. március 01 - Beszámoló elkészítése a 2017-es évre vonatkozóan
2018. március 01 - 2016-os évre vonatkozó költések és bevételek összegyűjtése (utólagos
beszámoló készítése)
2018. március 02 - Költségvetési tervezet elkészítése a 2018-as évre vonatkozóan
2018. március 04 - Kórusnak kották nyomtattatása és átvétele
HK tájékoztatása a KGB listára érkező információkról (támogatási rend, beszerzések)

Belső bizottságban végzett munkák:
PR Bizottság:
●

1 db cikk írása

Egyéb munkák:
●
●
●

HK hírek és javaslatok küldése
HK ZH-n való eredményes részvétel
HK továbbképző hétvége szervezése:
o Programtervezet elkészítésében való segítség
o Szakmai rész beosztásának elkészítése
o Egyeztetés Gődér Nikolettával

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 104 000 Ft
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