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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Dáni Eszter 

Időszak: 2020. 05. 01. – 2020. 05.31. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2020. május 2. - Stratégiai ülés 

● 2020. május 4. - HK ülés 

● 2020. május 11. - HK ülés 

● 2020. május 13. - Kari Tanács 

● 2020. május 18. - HK ülés 

● 2020. május 20. - Kari Tanács 

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2020. május 9. - Szociális Bizottsági ülés 

● 2020. május 26. - Kollégiumi Bizottsági ülés 

Külső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2020. május 9. - Egyetemi Szociális Bizottsági ülés 

● 2020. május 9. - Külső Pályázati Bizottsági ülés 

● 2020. május 22. - Egyetemi Szociális Bizottsági ülés 

● 2020. május 29. - Külső Szociális Bizottsági ülés 

Referensi, felelősi munkák: 

● EHK delegáltként: 

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

● Ösztöndíj referensként: 

o Közéleti ösztöndíj pályázatok elbírálása és az előzetes eredményekhez tartozó 
kiírás elkészítése (~¾ óra) 

o Közéleti ösztöndíj végleges eredményeihez tartozó kiírás elkészítése 

● Szociális referensként: 

o Szociális Bizottság levelezési listájának frissítése 

o Szociális Bizottsági ülés: 

▪ felkészülés az ülésre (~45 perc) 

▪ ülés megtartása (~2 óra) 

▪ ülés emlékeztetőjének elkészítése 

o Előzetes bírálói vizsga anyagok összegyűjtése és kiküldése az SZB számára 
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o KSZB: Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat bírálói visszajelző kérdőív és a 
Szociális pályázat visszajelző kérdőív véleményezése (~¾ óra) 

o ESZB: TJSZ 3. számú mellékletének véleményezése (~1 óra) 

o ESZB: előterjesztések, a Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázat eredményének 
és bírálásának véleményezése, átnézése 

o Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat bírálói visszajelző kérdőív (2019/20. 
tanév II. félév) továbbítása a kari szociális pályázat bírálóknak 

Belső bizottságban végzett munkák: 

● PR Bizottság: 

o A WC Press IV. évfolyam 9. számának átnézése, korrektúrázása 

o A WC Press IV. évfolyam 10. számának átnézése, korrektúrázása 

o Cikk írása a WC Press-be a közeli leadási határidővel rendelkező ösztöndíj 
pályázatokról (IV. évfolyam 10. és 11. szám) 

o Bejegyzés írása a Kvíz Kedd - Csalni ér! kvízjáték eseményéhez és a HK 
Facebook-oldalára az élő közvetítésről és a játék kezdetéről 

o Bejegyzés írása a Kvíz Kedd - Mesék kvízjáték eseményéhez és a HK Facebook-
oldalára az élő közvetítésről és a játék kezdetéről 

Egyéb munkák: 

● Részvétel a mentorprogramban mint mentor: 

o 2020. május 3. - Mentorálás Kránitz Péterrel - az ösztöndíj referensi 
feladatkörről és a TJSZ III. fejezetéről (~1 óra) 

o 2020. május 12. - Mentorálás Varga Dorotival - az ösztöndíj referensi 
feladatkörről (~1 óra) 

o 2020. május 17. - Mentorálás Varga Dorotival - a szociális ösztöndíjak 
területéről és a bírálási folyamatokról (~1 óra) 

● 2020. május 12. - személyes egyeztetés Mészáros Mártonnal a Kvíz Kedd filmes Kahoot-
járól (~½ óra) 

● Emlékeztetők (2020.05.04-i ülés, 2020.05.11-i ülés, 2020.05.18-i ülés) véleményezése 

● Kari Tanács próbaülésen való részvétel  

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 38 700 Ft 

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

