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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Schmidt Beáta 

Időszak: 2020. 02. 01. – 2020. 02.29. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2020. február 02. - HK ülés 

● 2020. február 09. - Rendkívüli HK ülés 

● 2020. február 10. - HK ülés 

● 2020. február 15. - HK ülés 

● 2020. február 23. - Rendkívüli HK ülés  

● 2020. február 24. - Rendkívüli HK ülés  

Kollégiumi ülések: 

● 2020. február 03. - Monitoring 

● 2020. február 06. - Mentor gyűlés 

Referensi, felelősi munkák: 

● Kollégiumi referens 

o A hallgatók folyamatos segítése és informálása a költözések folyamán 

o Végleges eredmények kiértesítése 

o Szobabeosztás véglegesítése a GHK közreműködésével 

o Fegyelmi felelős lista frissítése és felküldése az EHK-nak 

o Várólista töltés 

▪ A lehetséges szobák a várólistán lévők közötti felosztásának 
optimalizálása. A cél, hogy mindenki férőhelyhez jusson és ezen felül 
ha megoldható, az egyes kényelmi igények figyelembevétele (barát-
barátnő, kollégium kiválasztása, amennyiben van rá opció) 

o Kollégiummal kapcsolatban felmerülő problémák összegyűjtése az EHK-nak 

o Bevonó hétvégére kollégiummal kapcsolatos feladat elkészítése 

● PR referens 

o TTKHK Hírek kiküldése e-mailben illetve hirdetése a honlapon (2×)  

o releváns EHK-s posztok megosztása facebookon (2×) 

o Hírcsatorna megosztások (6×) 

o MISZISZ megosztás - facebook (3×) 

o Egyéb megosztás - facebook (3×) 

o Csoportokban borítókép cseréje 

▪ borítókép elkészítése 

o Kari Közreműködő Ösztöndíj feltöltése a honlapra 
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Egyéb munkák: 

● “Repicucc”-lista átnézése, kommentálása 

● Megbeszélés a bevonó hétvége programjáról - ötletelés a csapatépítésekről 

● HK ZH-ra való folyamatos felkészülés    

● HK ZH tanulós hétvégén való részvétel    

● HK ZH első feladatrészek megoldásában való részvétel     

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 54 000 Ft    
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