A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Dáni Eszter
Időszak: 2019. 11. 01. – 2019. 12.08.
Kari és HK üléseken való részvétel:
●

2019. november 4. - HK ülés

●

2019. november 11. - HK ülés

●

2019. november 13. - Kari Tanács

●

2019. november 18. - Rendkívüli HK ülés

●

2019. november 26. - Rendkívüli HK ülés

●

2019. november 27. - Stratégiai ülés

●

2019. december 2. - HK ülés

Belső bizottsági üléseken való részvétel:
●

2019. november 13. - Rendezvényszervező Bizottsági ülés

●

2019. november 20. - Rendezvényszervező Bizottsági ülés

●

2019. november 27. - Rendezvényszervező Bizottsági ülés

●

2019. december 3. - Kollégiumi Bizottsági ülés

Külső bizottsági üléseken való részvétel:
●

2019. november 21. - Egyetemi Szociális Bizottsági ülés

●

2019. december 3. - Külső Pályázati Bizottsági ülés

●

2019. december 5. - Egyetemi Szociális Bizottsági ülés

Referensi, felelősi munkák:
●

Ösztöndíj referensként:
o

KTÖ és Hangadó ösztöndíjak pályázati kiírásainak módosítása

o

Hallgatói megkeresésekre segítségnyújtás a pályázatok leadásával
kapcsolatban személyesen és elektronikusan is, a beérkező pályázatok
folyamatos átengedése, kiírásnak megfelelő formátum ellenőrzése és a
hallgatók figyelmeztetése érvénytelen pályázat leadása esetén (főként 2019.
november 4-én, rendkívüli fogadóóra közben) (~3 óra)

o

A pályázatok összegyűjtése és elküldése javaslattételre a körvezetőknek,
valamint további emailezés ezzel kapcsolatban (~3 óra)

o

Pályázatok bírálása és összesítése, felszólalások elfogadása (~7,5 óra)

o

Egyeztetés Lestyan Bencével és Horváth Leventével a Közösségi ösztöndíj
előzetes eredményeiről (~¾ óra)

o

Pályázatok (KÖ, KÉ, PÁ, RÖ, Hangadó) előzetes eredményeihez tartozó
kiírások elkészítése (~1,5 óra)
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●

o

Egyeztetés Gerner Alexandrával és Lestyan Bencével az ösztöndíj pályázatok
végleges eredményéről (~¾ óra)

o

Pályázatok (KÖ, KÉ, PÁ, RÖ, Hangadó) végleges eredményeihez tartozó
kiírások elkészítése (~1,5 óra)

o

Pályázatok (KÖ, KÉ, PÁ, RÖ, Hangadó) bírálási tábláinak, eredmény
kiírásainak módosítása, többszöri javítása, valamint részvétel a pályázati
dokumentáció elkészítésében (~4,5 óra)

o

Pályázati dokumentáció bevitele a HSZI-be

o

Tanulmányi ösztöndíj korrekciós adatainak felvezetése, illetve a tanulmányi
ösztöndíj újraosztása (~4,5 óra)

o

KPB: leírás készítése a szakkollégiumi tevékenységek jutalmazásáról, és
továbbítása Varga Ferencnek (~1,5 óra)

Szociális referensként:
o

ESZB: TJSZ módosítás végett a TJSZ szociális ösztöndíjakra vonatkozó
törzsszövegének és a 3. mellékletének véleményezése, átolvasása (~1 óra)

o

ESZB: előterjesztések, a Rendkívüli szociális ösztöndíj, illetve az Önköltséges
hallgatók rendkívüli szociális ösztöndíja pályázat eredményének és
bírálásának véleményezése, átnézése (~1 óra)

o

KSZB projekt - speciális esetek összegyűjtése:
▪

egyeztetés Gerner Alexandrával az esetekről (~½ óra)

▪

egyeztetés Kovács Szilviával az esetekről (~½ óra)

▪

karunkat érintő speciális esetek összegyűjtése, illetve azok felvezetése a
táblába (~½ óra)

o

KSZB: Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat bírálói visszajelző kérdőív és a
Szociális pályázat visszajelző kérdőív véleményezése (~1 óra)

o

Szociális pályázat visszajelző kérdőív (2019/20. tanév I. félév) továbbítása
hirdetésre, valamint hír megírása hozzá

o

Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat bírálói visszajelző kérdőív (2019/20.
tanév I. félév) továbbítása a kari szociális pályázat bírálóknak

Belső bizottságban végzett munkák:
●

●

PR Bizottság:
o

cikk írása a WC Press-be a budapesti karácsonyi vásárokról és programokról
(IV. évfolyam 6. szám)

o

a WC Press IV. évfolyam 6. számának átnézése, véleményezése

Kollégiumi Bizottság:
o

felkészülés az ülésre: a 2019/2020/2. félévre vonatkozó KFSZ és
mellékleteinek átolvasása, véleményezése, illetve a TJSZ kollégiumi
férőhelyekre, elhelyezésre vonatkozó részének átolvasása (~1,5 óra)

Egyéb munkák:
●

2019. november 4. - Részvétel a HK logó falfestésben a Kármán Tódor Kollégium
földszintjén (~2,5 óra)
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●

2019. november 20. - Részvétel a 2020-as ÉMK-TTK Gólyatábor helyszínével
kapcsolatos megbeszélésen

●

ülés emlékeztetők véleményezése

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 52 500 Ft
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