A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Dáni Eszter
Időszak: 2019. 10. 01. – 2019. 10. 31.
Kari és HK üléseken való részvétel:
●

2019. október 7. - HK ülés

●

2019. október 14. - HK ülés

●

2019. október 19. - HK ülés (HK Hétvége, Csetény)

●

2019. október 28. - HK ülés

Belső bizottsági üléseken való részvétel:
●

2019. október 9. - Rendezvényszervező Bizottsági ülés

Külső bizottsági üléseken való részvétel:
●

2019. október 17. - Egyetemi Szociális Bizottsági ülés

Referensi, felelősi munkák:
●

●

Ösztöndíj referensként:
o

Beérkezett pályázatok (RÖ, KÉ) összegyűjtése és továbbítása a körvezetőknek
bírálásra

o

RÖ és KÉ pályázatok bírálásának átnézése, előzetes eredményeihez tartozó
kiírások elkészítése

o

RÖ pályázatok bírálásának és előzetes eredményéhez tartozó kiírás
véglegesítése

o

KPB: 2019/2020-as tanév őszi féléves pályázati kiírások adatainak felvezetése
a táblába

o

RÖ és KÉ pályázatok végleges eredményeihez tartozó kiírások elkészítése

o

A Kari Tudományos Ösztöndíj pályázat kiírásának és adatlapjának elkészítése

Szociális referensként:
o

A Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatok bevitele a HSZIbe

o

ESZB: elektronikus szavazásokon való részvétel (3 szavazás)

o

ESZB: Titoktartási nyilatkozat véleményezése

o

A szociális pályázatok bírálásáért járó ösztöndíj osztásának előkészítése, a
szükséges táblák, adatlapok kitöltése, elküldése és bevitele az EHK irodába

o

ESZB: A Rendkívüli szociális ösztöndíjhoz tartozó Adatkezelési Tájékoztató, a
Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázati felhívásának, a kitöltött Adatkezelési
Törzslap és a Rendkívüli szociális ösztöndíj Igazoláslistájának véleményezése

o

ESZB: ülés emlékeztetőjének véleményezése

o

ESZB: előterjesztések és a beérkezett felszólalások véleményezése
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Belső bizottságban végzett munkák:
●

●

PR Bizottság:
o

cikk írása a WC Press-be az Alkalmazott Matematika Nap 2019 eseményről
(IV. évfolyam 4. szám)

o

a WC Press IV. évfolyam 4. számának átnézése, véleményezése

o

a WC Press IV. évfolyam 5. számának átnézése, véleményezése

Pályázati Bizottság:
o

Tagoknak feladatok delegálása, valamint tudásátadás végzése velük.

o

Kari Tudományos Ösztöndíj kiírásának előkészítése.

o

Öntevékeny köri beszámolók felülvizsgálata a Közösségi Ösztöndíj
pályázathoz.

o

Egyeztettem Barabás Zoltánnal a tanulmányi ösztöndíj korrekciókkal
kapcsolatban, valamint segítséget kértem az újraosztás lehetősége miatt.

o

Előkészítettem egy tanácskozási jogú tagság pályázatot a TTK HK számára.

o

Egyeztettem Gerner Alexandrával a Gólyatábor főszervezői pályázat kiírásával
kapcsolatban.

Egyéb munkák:
●

Az 1. FUN4U! előadással kapcsolatos tevékenységek:
o

Zoller Zitával elkészítettük a Kahoot kvízt az előadáshoz (~3 óra)

o

Felkészülés az előadásra

o

Gerner Alexandrával megtartottuk az előadást

o

Az előadásra előpakoltunk és utána elpakoltunk.

●

A TTK HÖK SZMSZ és annak mellékleteinek véleményezése, átnézése (~2 óra)

●

Részvétel a 2. FUN4U! előadáson és segédkezés az előkészületekben.

●

2019. október 18-20. – Aktív részvétel a TTK HK Hétvégén, valamint szekció tartása
(Csetény)

●

cikk írása a HK Wikire a szociális referensi posztról (~8 óra)

●

2019. október 9. - Megbeszélés az EHK elnökjelölttel kapcsolatban

●

Készülés a HK ZH-ra (TVSz, TJSz törzsszövegei) (~10 óra)

●

Kollektív Jogok Szabályzatának módosításainak áttekintése.

●

Csapatépítő feladatok szervezése a HK hétvégére.

●

Hallgatói megkeresések megválaszolása (Rendkívüli szociális ösztöndíjjal
kapcsolatban.)

●

Utánpótlás programmal és Mentorrendszerrel kapcsolatos egyeztetések Kovács
Szilviával és Zoller Zitával.

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 78 000 Ft
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