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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Nagy Nikoletta Éva 

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

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2020.05.02. - Stratégiai Bizottsági ülés (OHV) 

● 2020.05.04. - HK ülés 

● 2020.05.11. - HK ülés 

● 2020.05.13. - Kari Tanács 

● 2020.05.18. - HK ülés 

● 2020.05.20. - Kari Tanács 

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2020.05.06.  - PR Bizottsági ülés 

● 2020.05.13.  - PR Bizottsági ülés 

● 2020.05.27.  - PR Bizottsági ülés 

Referensi, felelősi munkák: 

● PR-referensként 

o TTK HK Hírek kiírása a honlapra, illetve kiküldése e-mailben (3x) 

o Kapott információk/események hirdetése facebookon 

▪ Egyéb HK-s hírek (3x) 

▪ Egyéb HK-s Tudtad? (3x) 

▪ Egyéb EHK-s hírek (5x) 

▪ Egyéb HÖOK-os hírek (1x) 

▪ Posztokhoz kép készítése (10x)  

▪ Esemény létrehozása (6x) 

▪ Tartalmak megosztása a csoportokban (6x) 

o PR bizottsági ülés megtartása + ülések résztvevőinek felvezetése a bizottsági 
táblázatba 

▪ 2020.05.06. 

▪ 2020.05.13. 

▪ 2020.05.27. 

o Honlappal kapcsolatos alakítások 

▪ Kollégiumi rész módosítása Varga Doroti javaslata alapján. (0,5 óra) 

▪ Kollégiumi GYIK módosítása Varga Doroti javaslata alapján. (0,5 óra) 

▪ Slideok új style (2 óra) 
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▪ Gólyafül alakítása (0,5 óra) 

▪ Személyes beszámolók kialakítása a honlapon (2 óra) 

▪ Távoktatás fül alatti oldalak frissítése: jó ha tudod; szabályzatok, 
intézkedések. (0,5 óra) 

▪ Honlapon lévő “aktív és passzív” oldalak átnézése, feleslegesek törlése. 

● Kari közéleti felelősként 

o Tudás Tusa esemény sorozattal kapcsolatos feladatok: 

▪ 2020.05.22. ülés megtartása a program szervezőivel 

▪ Anagrammás feladat összeállítása a kvízhez. 

▪ A kvízhez diasor készítése. (1,5 óra) 

▪ A kvízhez google űrlap készítése a válaszoknak. (0,5 óra) 

▪ Kvízre beérkezett megoldások kiértékelése (0,5 óra) 

Belső bizottságban végzett munkák: 

● WC pressz  

o Megjelenés koordinálása (3×)  

o Cikkírás (1×)  

o Facebook oldalra kirakni a WC presszt (4x) 

Egyéb munkák: 

● 2020.05.11.  részvétel a tudásátadáson, melyet Schmidt Beáta tartott. 

● 2020.05.18.  részvétel a tudásátadáson, melyet Magyar Boglárka tartott. 

● Kari Tanács próba ülésen való részvétel  

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 48 800 Ft 
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