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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Zoller Zita 

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

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● HK Ülés 2020.02.02 

● Stratégiai ülés 2020.02.02 (SZMSZ) 

● Rendkívüli HK Ülés 2020.02.09 

● HK Ülés 2020.02.10 

● HK Ülés 2020.02.15 

● Kari Tanács 2020.02.19 

● Rendkívüli HK ülés 2020.02.23. 

●  Rendkívüli HK ülés 2020.02.24. 

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● Mat BSc megbeszélés 2020.02.11 

Referensi, felelősi munkák: 

● Közéleti börzéhez  teremfoglalás utánajárás, teremfoglalás, vendéglista készítés. (Ez 
sok idő volt, az új foglalási rendszer miatt) 

● A körök és a szakkollégium terveinek bekérése a börzére. 

● Az öntevékeny körök és a szakkollégium vendégkártya igényeinek bekérése. 

● Kották nyomtatása a kórus részére, több alkalommal. 

● Közéleti börze terembeosztás készítése. 

● Közéleti börzéről információk továbbítása a Szakkollégium és az öntevékeny körök 
felé. 

● Közéleti börze előkészületek. 

● Közéleti börze részvétel, segítség. 

Belső bizottságban végzett munkák: 

● OB: 

o Továbbtanulási kérdőív készítése (2 óra) 

o HK hétvégére oktatásis állomás elkészítése Juhász Adéllal. 

Egyéb munkák: 

● Hallgatói segítségnyújtás kollégiummal, kérvényekkel, tárgyfelvétellel kapcsolatban. 
(~4 óra) 

● Tudtad-e? posztok készítése, korrektúrázása, egyeztetések. 

● Felkészülés a szociális bírálói vizsgára. 
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● Emlékeztetők véleményezése, átnézése. 

● HK faliújság aktualizálása. 

● HK bevonó hétvégéről tájékoztatás az érdeklődőknek. 

● Segítség a HK érdeklődőknek a Képviseletbe való jelentkezéshez. 

● KOB-BOB ülés részvétel. 

● 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: 48 300 Ft     
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