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

HK ülés-2020.10.05

●

Stratégiai ülés-2020.10.07

●

HK ülés-2020.10.12

●

HK ülés-2020.10.19

●

HK ülés-2020.10.26

Belső bizottsági üléseken való részvétel:
●

Oktatási Bizottsági ülés 2020.10.04

●

PR ülés 2020.10.20.

Külső bizottsági üléseken való részvétel:
●

Külső Oktatási Bizottsági ülésen helyettesítettem Andorfi Istvánt 2020.10.30. ( 1 óra
40 perc)

Referensi, felelősi munkák:
●

Külügyi felelős:
o

Az EHK Külügyi felelőse által kért táblázatok kitöltése, majd ennek
felülvizsgálata.

o

Az EHK külügyi felelőse által kért Alumni terv tanulmányozása, egyeztetés
Oroszki Norberttel, vélemény megírása.

o

Megbeszélés a többi kar külügyi felelőseivel 2020.10.25 (1 óra 20 perc)

Belső bizottságban végzett munkák:
●

●

PR Bizottság:
o

Tudtad képek készítés a fogadóóráról. (0,5 óra)

o

WC Press cikk írása az utánpótlásról.

o

TTKHK honlapjának átnézése, hibák megírása a PR referensnek.

o

2db WC Press cikk írása a Halloweeni számba.

Matematika szakcsoport tanulmányi felelőse (Oktatási Bizottság):
o

Egyeztetés oktatókkal a felmerülő problémákról.

o

Bekövetkező TVSZ módosítások átnézése, megtanulása.

o

Matematika képzések nemzetközi viszonylatban projekt: Egyeztetés Oroszki
Norberttel, egyetemi rangsorok keresése, felvi.hu oldal átnézése,
mintatantervek keresése, külföldi egyetemek gyűjtése. 10 egyetem
mintatantervének megkeresése és tárgyainak kigyűjtése.
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o

Bemutatkozó szöveg írása és megküldése képpel együtt, a HK oldalra való
felkerüléshez.

Egyéb munkák:
●

●

Utánpótlás:
o

Egyeztetés a FUN4U! juttatás előadással kapcsolatban.

o

Gólyatábor képvetítés előkészítése 2020.10.01. (1 óra)

o

Gólyatábor képvetítés megtartása 2020.10.01. ( 2 óra)

o

Utánpótlás ülés összehívása, felkészülés, megtartása, emlékeztető írása.
2020.10.07

o

Juttatásos FUN4U
2020.10.03.

o

Juttatásos FUN4U próbaelőadása és megbeszélés Nagy Ynnával. 2020.10.03.

o

Juttatásos FUN4U próbaelőadása és megbeszélés Varga Dorotival. 2020.10.05.

o

Facebook poszt készítése a második FUN4U! alkalomhoz, az összes első éves
hallgató meghívása.

o

Juttatás FUN4U!- kahoot készítése

o

Juttatás FUN4U! próba esemény tartása.

o

Juttatás FUN4U! előadás narrálása.

o

FUN4U!-Oktatás facebook esemény készítése.

o

Egyeztetés Andorfi Istvánnal az oktatásis FUN4U! előadásról. 2020.10.06

o

Az általam előadott részek kitalálása, megírása, egyeztetés erről Androfi
Istvánnal a FUN4U!-Oktatás előadáshoz.

o

FUN4U! Oktatásos előadás ppt tartalmának és desing-jának összeállítása,
egyeztetés Andorfi Istvánnal és Gerner Alexandrával.

o

FUN4U! Oktatásos előadás elpróbálása Andorfi Istvánnal 2020.10.11.

o

FUN4U! Oktatásos előadás előkészítés és előadás megtartása Andorfi Istvánnal.
2020.10.12

o

HK Totó elkészítése az érdeklődő hallgatóknak.

o

Messenger csoport létrehozása a HK érdeklődőknek és a HK Totó megosztása.

o

Fogadj örökbe egy HK-st program szervezése: utánpótlás ülés összehívása, form
készítése a Képviselőknek.

próbaelőadása

és

megbeszélés

Szász

Mártonnal.

Mentorprogram:
o

Facebook esemény készítése a Bevezetés az algebra 1 próba ZH-hoz.

o

Egyeztetés Csuha Boglárkával az esetleges próba zh és KAPOCS program
ütközéséről, és a korrepetációkról.

o

Mentoráltak véleményényének felmérése a mentorokról a formon keresztül,
utolsó javítások a formon. 2020.10.04

o

Bevezetés az algebrába 1 Próba ZH előkészületek és megtartása. 2020.10.08

o

Bevezetés az algebrába 1 Próba ZH visszaosztása.

o

Egyeztetés Nagy Ynnával a mentorok Közéleti Pályázatáról.
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o

Próba ZH szervezése a Kalkulus 1 tantárgyhoz, erről egyeztetés Nagy Ynnával,
Csuha Boglárkával, teremfoglalás, egyeztetés Szász Mártonnal a PR-ról, az első
éves hallgatók tájékoztatása, és megbeszélés a mentorokkal a feladatok
felosztásáról. Egyeztetés a mentorokkal a Próba ZH változtatásáról.

o

Mentorértékelő form eredményeinek kiértékelése, levél írása és megküldése a
mentorok felé Nagy Ynna segítségével.

o

Egyeztetés egy mentorral a programból való kilépéséről és a mentoráltjaink
újraosztása a többiek között.

o

Táblázat elkészítése és változások nyomonkövetése a mentor-mentorált
párosokról.

o

Próba ZH előkészítése és megtartása Kalkulus 1 tantárgyból 2020.10.26 (2 óra)

o

Kalkulus 1 Próba ZH-k visszaosztása.

o

Közéleti ösztöndíj pályázatok átnézése, véleményezése.

●

Egyeztetés Dénes Gergővel az évfolyamfelelősi feladatokról. 2020.10.04 ( 20 perc)

●

“Ülés előtti fél óra” részvétel.

●

Hallgatói segítségnyújtás (sportközpont lehetőségek és HSK témában, próba ZH-val,
konzultációkkal és problémás tantárgyakkal kapcsolatban)

●

Rendkívüli fogadóóra tartása a pályázati időszakban. 2020.10.06,07. (8 és 8 óra)

●

Minden heti “HK hírek” véleményezése.

●

Minden heti HK ülés emlékeztető véleményezése.

●

HK-t értékelő kérdőív kérdéseinek összeírása Szász Mártonnal. (1 óra)

●

HK-t értékelő kérdőív form első verziójának javítása, struktúra és logikai sorrend
átnézése, javítása. (1 óra)

●

Kari youtube csatorna véleményezése.

●

Egyeztetés a Kármán Stúdióval a Kar promó videójának szövegével kapcsolatban.
2020.10.29. ( 1,5 óra)

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 119 100 Ft és a pályázaton elért összpontszám: 198,5
pont.
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