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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Dáni Eszter 

Időszak: 2020. 04. 01. – 2020. 04.30. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2020. április 6. - HK ülés 

● 2020. április 7. - Stratégiai ülés 

● 2020. április 11. - Stratégiai ülés 

● 2020. április 13. - HK ülés 

● 2020. április 20. - HK ülés 

● 2020. április 26. - Rendkívüli ülés  

● 2020. április 27. - HK ülés 

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2020. április 16. - Pályázati Bizottsági ülés 

● 2020. április 18. - PR Bizottsági ülés 

Külső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2020. április 10. - Külső Szociális Bizottsági ülés 

● 2020. április 17. - Külső Szociális Bizottsági ülés 

● 2020. április 29. - Külső Pályázati Bizottsági ülés 

Referensi, felelősi munkák: 

● EHK delegáltként: 

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

● Ösztöndíj referensként: 

o A HK honlapon a Pályázatok, ösztöndíjak/Szociális ösztöndíjak fül átnézése, 
felülvizsgálata és az itt lévő leírások frissítése (~1 óra) 

o PB ülés megtartása és az emlékeztető megírása 

o Közéleti ösztöndíj pályázatok elbírálása (~1,5 óra) 

o Közéleti ösztöndíj pályázat végleges eredményéhez tartozó kiírás elkészítése 

o Dokumentáció készítés a Közéleti ösztöndíj pályázathoz (~½ óra) 

o 2020. április 20. - egyeztetés és tudásátadás Asztalos Andrással az ösztöndíj 
referensi posztról (~40 perc) 

o Tanulmányi ösztöndíj korrekciós adatainak felvezetése, illetve a tanulmányi 
ösztöndíj újraosztása (~2 óra) 

o HK Timeline projekt: adatok összegyűjtése a Timeline pályázati feladatkörökről 
szóló részéhez (~0,5 óra) 
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o HK Timeline projekt: 2020. április 23. - egyeztetés Nagy Ynnával a projekt 
pályázati területével kapcsolatban és az adatok felvezetése a táblába Ynnával 
közösen (~1 óra) 

o Hallgatói Képviselet ösztöndíj módosított pályázati kiírásának elkészítése 

● Szociális referensként: 

o KSZB: Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat bírálói visszajelző kérdőív és a 
Szociális pályázat visszajelző kérdőív véleményezése (~1 óra 20 perc) 

o HK Timeline projekt: adatok összegyűjtése a Timeline szociális területről szóló 
részéhez (~1 óra) 

o HK Timeline projekt: a szociális területről az adatok felvezetése a táblába (~2 
óra) 

Belső bizottságban végzett munkák: 

● PR Bizottság: 

o Hír megírása a jelenlegi helyzet miatt az ösztöndíj pályázatok kiírásainak 
várható módosításáról 

o Cikk írása a WC Press-be a Neptunos pályázás folyamatáról és az ösztöndíjakról 
szóló kérvényről (IV. évfolyam 7. szám) 

o Facebook bejegyzés megírása az 1. Kvíz Kedd eseményhez 

o A WC Press IV. évfolyam 7. számának átnézése, korrektúrázása 

o A WC Press IV. évfolyam 8. számának átnézése, korrektúrázása 

Egyéb munkák: 

● Emlékeztetők véleményezése és átnézése (2020.03.30-i ülés, 2020.04.06-i ülés, 
2020.04.13-i ülés, 2020.04.20-i ülés) 

● Részvétel a mentorprogramban mint mentor: 

o 2020. április 7. - Mentorálás Kránitz Péterrel - tudásátadás az általános 
tudnivalókról, szabályzatokról és az ösztöndíj referensi feladatkörről (~1 óra) 

o 2020. április 13. - Mentorálás Kránitz Péterrel - tudásátadás a Kollektív Jogok 
Szabályzatáról és a HÖK ASZ-ról (~1 óra) 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 38 400 Ft 

mailto:info@ttkhk.hu
http://www.hk.wigner.bme.hu/
http://www.hk.wigner.bme.hu/

