A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Zoller Zita
Időszak: 2020. 04. 01. – 2020. 04.30.
Kari és HK üléseken való részvétel:
●

HK ülés 2020.04.06

●

HK ülés 2020.04.13

●

HK ülés 2020.04.20

●

Rendkívüli HK ülés 2020.04.26

●

HK ülés 2020.04.27

Belső bizottsági üléseken való részvétel:
●

PR 2020.04.18

●

GB 2020.04.21

●

OB 2020.04.25

●

PR 2020.04.29

Kari bizottsági üléseken való részvétel:
●

2020. április 15. - Tanszékvezetők Tanácsa

Referensi, felelősi munkák:
●

Szabó Dániel által küldött Erasmus pótpályázatokkal kapcsolatos kérdések
összegyűjtése. (~30 perc)

●

Szabó Dániel által kért projektek és feladatok tábla kiegészítése, véleményezése. (~1
óra)

●

Szabó Dániel által elkészített kérdőív véleményezése. (30 perc)

●

HK hírekbe cikkírás a Campus Mundiról.

Belső bizottságban végzett munkák:
●

OB:
o

Tárgyspecifikus kérdőívekhez a tantárgyaknak utánanéztem és kigyűjtöttem
milyen típusúak (előadás, gyakorlat, labor)( ~45 perc)

o

Tárgyspecifikus kérdőívek elkészítése a matekos második (7 tantárgy) illetve
harmadik évfolyam számára(17 tantárgy) (~6-7 óra)

o

Egyeztetés az operációkutatás ZH problémáival kapcsolatban. (~1 óra)

o

Emailezések a TT-t megelőzően. Egyeztetés Gerner Alexandrával és Juhász
Adéllal. (~1 óra)

o

Felkészülés a TT-re prezentációval a távoktatási problémákról, illetve a
távoktatás kérdőív alapján is.

o

Levelezés a tanszékvezetőkkel a TT-n megbeszéltek alapján. (~1,5 óra)
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●

o

Szakiránytájékoztatókkal kapcsolatban egyeztettem a tanszékvezetőkkel, és
időpontokat kerestem az érintett évfolyammal.

o

Páros félévek vizsgás tantárgyai-oktatói-email címei összegyűjtése (~1 óra)

o

Egyeztetés a záróvizsgákkal kapcsolatban Simon Károllyal és Gerner
Alexandrával több alkalommal. (3-4 óra)

o

Első évfolyamon a ZH ütközés kezelése.

o

TAD projekt segítése.

o

Egyeztetés Molontay Rolanddal és Nagy Katalinnal a záróvizsgák kapcsán.

o

Cikk a WC Pressbe receptekkel.

PR:

Egyéb munkák:
●

2020.03.30-i emlékeztető véleményezése.

●

2020.04.06-i emlékeztető véleményezése.

●

2020.04.13-i emlékeztető véleményezése.

●

2020.04.20-i emlékeztető javítása.

●

2020.04.27-i emlékeztető véleményezése.

●

Tudtad? Képek készítése. (~2 óra)

●

Megbeszélés Szász Mártonnal
o

2020.04.04 (1,5 óra)

o

2020.04.10 (1,5 óra)

o

2020.04.17(1,5 óra)

o

2020.04.24( ~1 óra)

●

Távoktatás kérdőívből kivonat készítése Szász Mártonnal.

●

Hk hírek véleményezése, javítása minden héten.

●

Timeline utánpótlás megbeszélés. (1,5 óra)

●

Megbeszélés Gerner Alexandrával oktatási kérdésekben 2020.04.22.

●

Hallgatói problémák kezelése.

●

HK Timeline átnézése, véleményezése.

●

Közéleti feladatok összeírása a Timelinehoz Nagy Nikolettával.

●

Külügyi Testületi ülés 2020.04.26 (-1,5 óra)

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 46 500 Ft
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