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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Nagy Ynna Ilona 

Időszak: 2020. 09. 01. – 2020. 09.30. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2020.09.06. - Rendkívüli HK ülés 

● 2020.09.07. - HK ülés 

● 2020.09.14. - HK ülés 

● 2020.09.15 - Stratégiai ülés (Utánpótlás) 

● 202.09.16. - Kari Tanács 

● 2020.09.20. - Rendkívüli HK ülés 

● 2020.09.21. - HK ülés 

● 2020.09.22. - Rendkívüli HK ülés 

● 2020.09.22. - Stratégiai ülés (Brainstorming a félév projektjeiről) 

● 2020.09.28. - HK ülés 

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2020.09.16. - PR Bizottsági ülés 

Egyetemi bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2020.09.17. - Egyetemi Szociális Bizottsági ülés 

● 2020.09.25. - Egyetemi Szociális Bizottsági ülés 

Referensi, felelősi munkák: 

● Kari lap felelősként: 

o 2020.09.22. - PikkÁsz ülés 

o 2020.09.27. - Rövid megbeszélés a PikkÁsz műszaki tartalmáról 

● Ösztöndíj referensként: 

o Pályázatok továbbítása, javítása a beérkezett módosítási javaslatok alapján 

o HHCs-k meghatározása, javaslatok szerinti módosítása 

o Mentorprogramra jelentkező  mentorok kiértesítése Zoller Zitával 

o 2020.09.18. - Tudásátadás Dáni Eszterrel a tanulmány ösztöndíj osztásáról, 
osztótábla használatáról 

o Tanulmányi ösztöndíj kiosztása, osztótáblázat elkészítése 

o Évfolyamfelelősi pályázati kiírás és pályázati adatlap aktualizálása Andorfi 
Istvánnal 

o Ösztöndíjakról szóló statisztikai táblázatba TTK adatainak felvezetése 

o Tanulmányi ösztöndíj osztásának javítása a HSZI észrevételei alapján 
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o Tanulmányi ösztöndíj eredményeit tartalmazó dokumentum elkészítése 

● Szociális referensként: 

o 2020.09.09. - Tudásátadás Dáni Eszterrel a beosztás elkészítéséről, időpontok 
kiírásáról, Kari Admin jogosultságairól az ESZR-en belül 

o Személyes bemutatás időpontok kiírása 

o 2020.09.11. napi beosztás elkészítése, személyes bemutatás időpontok 
változásainak frissítése 

o 2020.09.12-14. napok személyes bemutatás beosztásainak elkészítése, 
folyamatos frissítése 

o Szociális alapú költségtérítés/önköltség csökkentés pályázat hirdetése 

o Régi szociális pályázatok összegyűjtése és bevitele a HSZI irodájába 

o Beérkezett felszólalások véleményezése 

Belső bizottságban végzett munkák: 

● PR Bizottság: 

o WC Press V. évfolyam 1. számának átnézése, korrektúrázása 

● Oktatási Bizottság: 

o Személyes egyeztetés Szabó Csabával és Komálovics Ábellel a 
mentorprogramba való jelentkezésről 

o Mentorprogrambeli mentorok koordinálása, kapcsolatfelvétel a mentorokkal és 
mentoráltakkal 

o Mentorprogramba jelentkező Google Form elkészítése és hirdető szöveg írása a 
Facebook poszthoz 

o Pótpályázaton jelentkező mentorok és mentoráltak párosítása, mentorok 
kiértesítése  

o Személyes beszélgetés Mészáros Mártonnal, Komálovics Ábellel és Eper 
Miklóssal a mentorprogram tapasztalatairól egy hét távlatából 

o Mentorprogram kérdőív véleményezése, módosítása 

o 2020.09.29. - Próba ZH szervezéséről való megbeszélés Zoller Zitával 

Egyéb munkák: 

● Utánpótlás: 

o Térkép átvétele a HÖ-ben, PikkÁsz Gólyaszámok a gólyacsomagokba való 
elhelyezése, gólyacsomagok szétválogatása 

o Beszerzések előkészítése 

o Szerencsesütik osztása az első évfolyamosoknak 

o 2020.09.16. - Megbeszélés Zoller Zitával utánpótlás és mentorprogram 
témakörben 

o Október 5-ei FUN4U! “Ösztöndíjak, pályázatok” előadás tartalmának 
összeállítása 

o 2020.09.29. - Megbeszélés Szász Mártonnal és Zoller Zitával a FUN4U! 
“Juttatások” előadásról 
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o FUN4U! “Ösztöndíjak, pályázatok” PPT elkészítése 

● Hallgatói megkeresésekre való válaszadás, segédkezés pályázatok, kollégium és 
mentorprogram témakörökben 

● Kiajánló design készítés Oroszki Norbert Mihállyal 

● 2020.09.15. - Megbeszélés Lestyan Bencével a jelenleg és jövőben futó projektekről 

● 2020.09.28. - Megbeszélés Lestyan Bencével az elvállalt feladatok, projektek 
ütemezéséről 

● 2020.09.28. - Tudásátadás Barabás Zoltánnal a MIE és a MŰHAL szervezetéről 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 123 800 Ft és a pályázaton elért összpontszám: 

137,5 pont. 
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