A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Lestyan Bence
Időszak: 2020. 09. 01. – 2020. 09.30.
Kari és HK üléseken való részvétel:
●

2020. szeptember 06. - Rendkívüli HK ülés

●

2020. szeptember 07. - HK ülés

●

2020. szeptember 14. - HK ülés

●

2020. szeptember 16. - Kari Tanács ülés

●

2020. szeptember 20. - Rendkívüli HK ülés

●

2020. szeptember 21. - HK ülés

●

2020. szeptember 22. - Stratégiai ülés

●

2020. szeptember 22. - Rendkívüli HK ülés

●

2020. szeptember 28. - HK ülés

Külső bizottsági üléseken való részvétel:
●

2020. szeptember 25. - Elnöki értekezlet

Referensi, felelősi munkák:
●

●

Alapvető alelnöki feladatok:
o

emlékeztetők véleményezése

o

dokumentációkészítés

o

többszöri egyeztetés Gerner Alexandrával, Magyar Boglárkával és Dáni
Eszterrel a képviselet működéséről

o

folyamatos heti rendszerességű egyeztetés a képviselet tagjaival a
tevékenységüket illetően

További alelnöki feladatok:
o

Öntevékeny körök tájékoztatása az alábbi témákban:
▪

vendégkártyák,

▪

kulcsfelvétel,

▪

féléves programok,

▪

gólyahét átszervezés,

▪

beszámolók és tervek.

o

2020. szeptember 09. - Elnökségi megbeszélésen való részvétel

o

2020. szeptember 14. - Egyeztetés Magyar Boglárkával, Dáni Eszterrel, Gerner
Alexandrával és Barabás Zoltánnal

o

2020. szeptember 16. - Egyeztetés Szili Ákossal, Szabó Dániellel és Gerner
Alexandrával
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o

Iroda és tárgyaló bemutatása az új képviselők számára

o

Tájékoztató megírása az új képviselők számára az irodai nyomtató nyújtotta
szkennelése lehetőségekről

o

Egyeztetés a KTKSZSZ-szel a saját gépről való nyomtatásról

o

Gólyacsomagos képek begyűjtése és elküldése Gerner Alexandra számára

o

Egyeztetés dékán úrral a Wigner nap megvalósíthatóságáról

o

G-suite-tal kapcsolatos felmerülő problémák összegyűjtése és jelzése Suhajda
Richárd felé

o

Kari SZMSZ alapos átolvasása, általam logikátlannak és rossznak tűnő dolgok
összegyűjtése

o

Kari SZMSZ-szel kapcsolatban egyeztetés Adamis Viktóriával (emailben és
telefonon)

o

HK hírek összegyűjtése

o

Kari Tanács időpontok felvezetése a naptárba

o

Kifizetési listák összegyűjtése az EHK számára

o

Irodakulcsok öszegyűjtése, kiosztása az új képviselők számára, akik még nem
rendelkeztek kulccsal

o

Egyeztetés a KTK portával a nálunk lévő teremkulcsok számáról

o

Egyeztetés Varga Dorotival az informatikai beszerzései tervvel kapcsolatban

o

Informatikai beszerzési terv elkészítése, táblázat megértése

o

Belső levelezési listák frissítése, listaadminok tájékoztatása a lista
működtetéséről

o

HSZI leltárban lévő nyomtatók leadása a HSZI-nél Szász Mártonnal

o

Egyeztetés Szász Mártonnal a kollégiumi internetről

o

Ülés előtti félórák megszervezése

o

3. oktatási héten lezajlott “ülés előtti félóra” megtartása a normatívákról,
felkészülés rá

o

Egyeztetés Adamis Viktóriával és Károlyi Györggyel a kari tudományos
pályázatokról

o

Stratégia ülés megtartása a 3. oktatási héten

o

Egyeztetés a HSZI-vel a pályázatok közzétételi dátumáról

o

Normatíva táblázat elkészítése

o

Egyeztetés az EHK-delegáltakkal és Gerner Alexandrával a normatíva
felosztásáról

o

Egy online szavazás és egy rendkívüli HK ülés emlékeztetőjének véglegesítése

o

Egyeztetés a Dékáni Hivatal több alkalmazottjával a Kari Tanács honlap
hozzáférhetőségéről

o

Fizika BSc szigorlati adatok elemzése

o

Irodaszer rendszerezése és irodaszer rendelés elkészítése Felber Benedekkel

o

Egyeztetés Varga Dorotival az irodaszer rendelésről
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o

Egyeztetés Prok István oktatási dékánhelyettes úrral a KTB hozzájárulásról a
tanulmányi ösztöndíjosztáshoz (emailben és telefonon)

o

pályázati dokumentáció javítása

o

Egyeztetés Bátori Boglárkával a kifizetési időpontokról

o

Projekttáblázat elkészítése és folyamatos vezetése

o

2 db visszajelzéssel kapcsolatos form elkészítése

o

Kari SZMSZ 2. függelékének javítása, javaslatok beleírása

Egyéb munkák:
●

irodatakarításban való részvétel

●

BME TTK promo film statisztáinak összegyűjtése és folyamatos tájékoztatása

●

hallgatói emailek megválaszolása

●

2020. szeptember 30. - Természettudományos Hallgatók Szövetsége ülésen való
részvétel

●

Egyeztetés Molontay Rolanddal egy MSc tárggyal kapcsolatban

●

Egyeztetés Zoller Zitával, Gerner Alexandrával és Molontay Rolanddal egy problémás
kurzussal kapcsolatban

●

Egyeztetés Asbóth Jánossal és Lázi Mártával a kari youtube csatornáról

●

2020. szeptember 22. - Megbeszélés a VBK HK-val a szponzorációról

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 143 100 Ft és a pályázaton elért összpontszám: 159
pont.
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