A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Zoller Zita
Időszak: 2020. 06. 01. – 2020. 08.31.
Kari és HK üléseken való részvétel:
●

HK ülés 2020.06.08

●

HK ülés 2020.06.15

●

HK ülés 2020.06.22

●

HK ülés 2020.07.06

●

HK ülés 2020.07.20

●

Rendkívüli ülés 2020.08.02

●

HK ülés 2020.08.29.

●

HK ülés 2020.08.31

Belső bizottsági üléseken való részvétel:
●

GB 2020.06.14.

●

PB 2020.06.26.

●

OB 2020.07.21.

Referensi, felelősi munkák:
●

Javítások az Athens programos összefoglalónál. ( 1 óra)

●

Külügyi megbeszélés 2020.07.14 (1,5-2 óra)

●

KHK véleményének kikérése a külföldi hallgatók távoktatási kérdőívében. (0,5 óra)

●

KHK véleményének kikérése a külügyis poszt továbbfejlesztési lehetőségeiről. (0,5
óra)

●

Erasmus + pótpályázat kérdőív véleményezése. ( 0,5 óra)

●

HKT-KHK kapcsolatának véleményezése, kérdések gyűjtése hozzá. (4 óra)

●

Erasmus pótpályázattal kapcsolatos kérdések megválaszolása, hallgatói
segítségnyújtás. ( 1 óra)

●

Hallgatói segítségnyújtás a tárgyfelvétellel kapcsolatban. (2-3 óra)

Belső bizottságban végzett munkák:
●

OB
o

Egyeztetés a problémás tantárgyaknál az oktatókkal. (Vizsgaidőszakban) (2-3
óra)

o

Levelezés a Mat BSc mintatantervvel kapcsolatban. ( 1 óra)

o

A június 17-i Kari Tanácsra beterjesztett BSc mintatantervének teljes körű
átnézése. (Előkövetelménylánc, tárgyak egymásra épülése, előkövetelményes
tantárgyak kreditjeinek vizsgálata.) (~3-4 óra)
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o

TTK-s képzések külföldi viszonylatban megbeszélés 2020.08.18

o

Mat. BSc-s tantárgyak kiírásával kapcsolatos problémák összeszedése,
kezelése. ( 0,5 óra)

Egyéb munkák:
●

Az összes emlékeztető véleményezése.

●

EHK elnök megbeszélésen részvétel 2020.06.19

●

Alumni tábor megbeszélés 2020.06.20

●

PikkÁsz TVSZ és TJSZ cikk véleményezése, a nyári számhoz. (0,5-1 óra)

●

Gólyatábor kvíz megbeszélés 2020.07.13

●

Gólyatábor kvízhez kérdések írása utánajárással. (1 óra)

●

Pikkász gólyaszám cikkeinek átnézése véleményezése. (3 óra)

●

Gólyatábor kvíz kérdések véleményezése, megbeszélés Nagy Ynnával (összesen 1 óra)

●

HK hírek véleményezése 2020.07.30

●

Szponzoráció utánajárás a VIK-en, táblázat kitöltése. (2 óra)

●

Utánpótlási terv véleményezése. (1 óra)

●

Mentormeghallgatások 2020.08.02 (2,5 óra)

●

Gólyatábor kvíz facebook esemény létrehozása. ( 0,5 óra)

●

Gólyatábor kvíz kahoot elkészítése, képek keresése. (~3 óra)

●

HK hírek ötletelés 2020.08.24, előzetes hírek véleményezése. ( 0,5-1 óra)

●

Utánpótlás megbeszélés 2020.08.26.

●

A regisztrációs hét programtervének tisztázása, formázása. ( 0,5 óra)

●

Emlékeztető vezetése 2020.08.29

●

Szponzorációs megbeszélés 2020.08.30

●

HK délután feladat összeállítása ( 1 óra)

●

HK délután részvétel ( 2 óra)

●

HK délután programfüzet összeállítása ( 2 óra)

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 64 800 Ft és a pályázaton elért összpontszám: 108
pont.
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