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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Nagy Nikoletta Éva 

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

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2020. március 16. - HK ülés 

● 2020. március 24. - HK ülés 

● 2020. március 30. - HK ülés 

Referensi, felelősi munkák: 

● PR-referensként 

○ TTK HK Hírek kiírása a honlapra, illetve kiküldése e-mailben (2×) 

○ Képviselők frissítése a honlapon (mandátum, poszt) 

○ A honlap “öntevékeny körök” nevű oldalával kapcsolatos alakítások (~0,5 óra) 

■ Kép-lett: az öntevékeny kör felvezetése a honlapra 

■ Sörtevékenykör: apróbb változások javítása 

■ PikkÁsz: apróbb változások javítása 

○ A honlap “távoktatás” nevű oldalával kapcsolatos alakítások (~2 óra) 

■ Létrehoztam a távoktatás részleget 

■ Felvezettem az oldalt a főmenübe, aloldalaival együtt pedig a 
legördülőmenübe 

■ Aloldalak létrehozása, megszerkesztése, szövegezése (4db) 

○ A honlap “oktatás” nevű oldalával kapcsolatos alakítások (~1,5 óra) 

■ Telefonról is egyértelművé, áttekinthetővé alakítottam ezt az oldalt 

■ Évfolyam felelősök: adatok aktualizálása 

■ Szakcsoportok felelősök: létrehozása, felvezetése az oldalra 

○ A honlap “pályázatok” nevű oldalával kapcsolatos alakítások (~1,5 óra) 

■ Tanulmányi ösztöndíjak: átstrukturálás 

■ Az egyéb pályázatok: telefonról is egyértelművé, áttekinthetővé 
alakítása 

■ Az egyéb pályázatok: kategorizálása, rendszerezése 

○ Jelentkezési adatlapok feltöltése és kihelyezése a honlapra (PR- és 
Rendezvényszervezői Bizottság tagfelvétel) 

○ A beérkezett PikkÁsz főszerkesztői pályázatok feltöltése és kihelyezése a 
honlapra 

○ Nem aktuális oldalak törlése a honlapról 

○ Kapott információk/események hirdetése facebookon 
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■ Egyéb HK-s hírek (3x) 

○ PR Bizottsági tagfelvételi form elkészítése 

● Kari közéleti felelősként 

○ Közélet fellendítésére készítettem egy formot, melyet eljuttattam az 
öntevékeny körök/szakkollégium vezetőihez kitöltésre.  

○ A közéleti levelezési lista tagjainak felülvizsgálata. (Személyek felvétele és 
eltávolítása.) 

Egyéb munkák: 

● Tudásátadás Schmidt Beával és Zoller Zitával. 

● Kari Hallgatói Fórumon való részvétel  

● 2020. március 30. - Tudásátadáson való részvétel  

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 22 800 Ft 
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