A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Nagy Ynna Ilona
Időszak: 2020. 10. 01. – 2020. 10.31.
Kari és HK üléseken való részvétel:
●

2020.október 05. - HK ülés

●

2020. október 07. - Stratégiai ülés (Utánpótlás)

●

2020. október 12. - HK ülés

●

2020. október 13. - Stratégiai ülés (Szponzoráció)

●

2020. október 19. - HK ülés

●

2020. október 26. - HK ülés

Belső bizottsági üléseken való részvétel:
●

2020. október 04. - Oktatási Bizottsági ülés

Külső bizottsági üléseken való részvétel:
●

2020.10.26. - Egyetemi Szociális Bizottsági ülés

●

2020.10.27. - Külső Pályázati Bizottsági ülés

Referensi, felelősi munkák:
●

Ösztöndíj referensként:
o

Közéleti és Rendezvényszervezői ösztöndíj módosítása

o

Kar Kiváló Hallgatója pályázati kiírás és adatlap aktualizálása

o

Beérkező Közéleti és Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázatok összegyűjtése,
pályázók fogadása

o

Közéleti ösztöndíj pályázatok bírálása, dokumentációs táblázat elkészítése (12. időszak)

o

2020.10.11. - Egyeztetés Asztalos Andrással a Rendezvényszervező ösztöndíj
pályázatok pontozásáról

o

2020.10.11. - Egyeztetés Gerner Alexandrával a Közéleti ösztöndíj pályázatok
pontozásáról és az ISZTK keret felosztásáról

o

Közéleti ösztöndíj és Rendezvényszervezői ösztöndíj dokumentációjának
elkészítése Lestyan Bencével

o

Dokumentációk javítása Lestyan Bencével

o

Pályázati kiírásokra vonatkozó adatok összegyűjtése Bátori Boglárka számára

o

Kari Közreműködő Ösztöndíj pályázati kiírásának, adatlapjának elkészítése

o

Hallgatói megkeresésekre válaszadás

o

Közéleti ösztöndíj pályázatok bírálása, dokumentációs táblázat elkészítése (3.
időszak)

o

Hallgatói Képviselet ösztöndíj és Közösségi ösztöndíj kiírásának módosítása
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●

●

Szociális referensként:
o

2020. október 5. -Tudásátadás Dáni Eszterrel a Bírálói ösztöndíj kiosztását
megelőző előzetes tevékenységekről

o

2020. október 8. - Tudásátadás Dáni Eszterrel a Bírálói ösztöndíj kiosztásáról

o

ESZR-ben szóbeli bírálások időtartamának ellenőrzése az ösztöndíj
kiosztásához

o

Adatok ellenőrzése, bírálói ösztöndíj kiosztása

o

Titoktartási nyilatkozatok, bírálói pályázati adatlapok és önköltségcsökkentés
pályázatok koordinálása

o

Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás fellebbezések véleményezése

Kari lap felelősként:
o

Egyeztetés Andorfi Istvánnal az Őszi szám állásáról és az újság jövőjéről,
interjúkérdés egykori és leendő HK tagok felé

o

Gólyaszám bírálásához szükséges előzetes tevékenységek elvégzése, adatok
összegyűjtése

Belső bizottságban végzett munkák:
●

PR Bizottság:
o

●

WC Press 5. évfolyam 2. számának korrektúrázása

Oktatási Bizottság:
o

Mentorértékelő kérdőív kiértékelése Zoller Zitával, mentorok kiértesítése

o

Új mentorpárok kialakítása, egyeztetés a mentorokkal

o

Egyeztetés Zoller Zitával a ‘Kalkulus 1’ Próba ZH szervezésével kapcsolatban

o

Mentorok és évfolyamfelelősök közéleti ösztöndíj pályázatainak együttes
átnézése Zoller Zitával

Egyéb munkák:
●

Utánpótlás:
o

GT Képvetítéshez előkészületek végzése

o

2020.10.15. - FUN4U! előadás tartása Juttatások témakörben, próbaelőadás
tartása

o

Bevezetés az algebrába 1. Próba ZH eseményleírás és borító elkészítése,
feladatsor átnézése

●

Mentorok tájékoztatása a Közéleti ösztöndíj leadásáról, segítségnyújtás a pályázásban

●

Logófestés

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 106 200 Ft és a pályázaton elért összpontszám: 177
pont.
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