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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Dáni Eszter 

Időszak: 2020. 03. 01. – 2020. 03.31. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2020. március 2. - HK ülés 

● 2020. március 7. - HK ülés (KHK Továbbképző hétvége, Városlőd) 

● 2020. március 16. - HK Alakuló ülés 

● 2020. március 24. - HK ülés 

● 2020. március 25. - Stratégiai ülés 

● 2020. március 30. - HK ülés 

Referensi, felelősi munkák: 

● EHK delegáltként: 

o Képviseletünk és elnökségének tájékoztatása az EHK-ban történő projektekről, 
eseményekről 

● Ösztöndíj referensként: 

o RB és PRB bizottsági tagságok betöltésére a pályázati kiírások elkészítése (~2 
óra) 

o 2020. március 28. - részvétel a Kari közéleti ösztöndíj pályázat bírálásban (~2 
óra) 

● Szociális referensként: 

o ESZB: elektronikus szavazáson való részvétel (4 szavazás) 

o A szociális pályázatok bírálásáért járó ösztöndíj osztásának előkészítése, bírálói 
tábla véglegesítése, a szükséges táblák, adatlapok kitöltése, elküldése és bevitele 
az EHK irodába (~5 óra) 

o 2019/2020. tanév tavaszi félév szociális alapú költségtérítés/önköltség 
csökkentés pályázatokhoz tartozó pontszámigazoló lapok bevitele az EHK-ba 

o ESZB: előterjesztések és a beérkezett felszólalások véleményezése (~1,5 óra) 

Belső bizottságban végzett munkák: 

● Pályázati Bizottság: 

o A 2019/2020-as tanév tavaszi félévének tanulmányi ösztöndíj eredményéhez 
tartozó kiírás elkészítése (~1,5 óra) 

o PikkÁsz főszerkesztői pályázat kiírásának és adatlapjának elkészítése (~½ óra) 

o Kari közéleti pályázat kiírásának elkészítése (~½ óra) 

Egyéb munkák: 
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● Emlékeztetők véleményezése és átnézése (2020.03.07-i ülés, 2020.03.16-i alakuló ülés, 
2020.03.24-i ülés) 

● A 2020-as Tisztújító Szavazásra füzet készítése Kovács Szilviával az induló hallgatók 
bemutatkozásairól (~1,5 óra) 

● 2020. március 4. - Részvétel a TTK Hallgatói Fórumon 

● Közéleti Google form véleményezése, átnézése 

● TTK HK Aktuális híreink véleményezése, átnézése 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 28 800 Ft 
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