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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Zoller Zita 

Időszak: 2020. 11. 01. – 2020. 11.30. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● HK ülés- 2020.11.01. 

● Stratégiai ülés - 2020.11.04. 

● Kari Tanács ülés 2020.11.04. 

● HK ülés - 2020.11.09. 

● Rendkívüli HK ülés 2020.11.15. 

● HK ülés-2020.11.16. 

● Stratégiai ülés - 2020.11.17. 

● HK ülés 2020.11.23. 

● HK ülés 2020.11.30. 

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● PR bizottsági ülés - 2020.11.05. 

● PR bizottsági ülés - 2020.11.20. 

● Kollégiumi ülés - 2020.11.24. 

Referensi, felelősi munkák: 

● Az EHK külügyi és erasmus felelőse által kért dokumentum tanulmányzása, majd 
szóbeli véleményezés. 

● Megbeszélés a 8 kar és az EHK külügyi felelősével. 2020.11.22 (75 perc) 

● Összefoglaló készítése egy új külföldi lehetőségről, mely idén került először 
meghirdetésre. (1,5 óra) 

● Megbeszélés az Alumni projektről a külügyi felelősökkel és Bezzeg Évával. 2020.11.25. 
(1 óra) 

● Megbeszélés a 8 kar és az EHK külügyi felelősével. 2020.11.29 (40 perc) 

Belső bizottságban végzett munkák: 

● Oktatási Bizottság: 

o Egyeztetés oktatókkal a felmerülő problémákról, ZH-k kérdéséről, távoktatási 
problémákról. 

o Matekos képzések nemzetközi viszonylatban projektnek 6 nemzetközi egyetem 
matematika mintatantervének kigyűjtése. (3 óra) 

o Egyeztetés Andorfi Istvánnal a tárgygráfokról, melyek a targygraf.hu oldalon 
lesznek elérhetőek, a vizsgarendekről és a távoktatásra való átállásról. 
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o Email írása 17 oktatónak a távoktatásra való átállás végett, a ZH-k 
változásával, a rektori szünet miatt felmerülő problémák kezelése, 
egyeztetések. 

o Vizsgás tantárgyak, és annak oktatóinak összeszedése és táblázatba foglalása. 
(1 óra) 

o Vizsgarend táblázatának elkészítése, megszerkesztése. (1 óra) 

o Egyeztetés a záróvizsgával kapcsolatban. 

o Vizsgainformációk és tippek összeírása az elsőéves hallgatók számára. 

● PR Bizottság: 

o Egyeztetés Szász Mártonnal a facebook eseményekről, és a honlap 
felülvizsgálatáról. 

o Kari HK-k honlapjának átnézése, a sajátunk fejlesztésének céljából, 
véleményező e-mail megírása a PR referensnek. (2-2,5 óra) 

o Honlap egyes részeihez leírás készítése. 

Egyéb munkák: 

● Utánpótlás: 

o Form készítése a fogadj örökbe egy HK-st programhoz, hogy mi is 
tanulhassunk, és növelhetjük a programjaink színvonalát. 

o Utánpótlás ülés előkészítése, emlékeztető küldése. 

o Egyeztetés Felber Benedekkel a tudástárunk utánpótlás részéről. 

o Utánpótlás drive létrehozása, file-ok összegyűjtése és rendezése, hogy 
áttekinthetőbb legyen és minden program leírása, terve és értékelője egy helyen 
legyen.( 1 óra) 

o HK értékelő kérdőív utolsó javításainak elvégzése Gerner Alexandra javaslatára. 

o A Fogadj örökbe egy HK-st! program PR-olásáról egyeztettem Szász Mártonnal, 
elkészítettem a párokat a benyújtott igények alapján, leírást írtam a 
képviselőknek, hogy miről szóljon ez a program. Felvettem a kapcsolatot az 
érintett képviselőkkel, és folyamatos egyeztetéseket tartottunk. 

o ,,Fogadj örökbe egy HK-st!,, programra felkészültem és részt vettem rajta. (2,5 
óra) 

o Fogadj örökbe egy HK-st! program értékelő kérdőív elkészítése, megküldése a 
résztvevőknek és kiértékelése. 

o A wiki oldal elkészítése az utánpótlásról Felber Benedekkel. 

● Mentorprogram: 

o Egyeztetés Nagy Ynnával 2020.11.08 (1 óra 10 perc) 

o Mentorprogram és próba ZH értékelő kérdőív elkészítése. 

o Bevezetés az algebrába 1 Próba ZH szervezése (időpontkeresés, online 
megvalósítás ötletelés,  egyeztetés Szász Mártonnal a PR-jól, egyeztetés a 
mentorokkal a feladatok felosztásáról, egyeztetés Nagy Ynnával, egyeztetés 
Hermán Judittal az évfolyam felelőssel az igények felmérése és a program 
hirdetése miatt, egyeztetés Csuha Boglárkával a Kapocs konzultáziókkal való 
összehangolásról, Próba ZH Teams csoport létrehozása, próba zh levezénylése, 
javítás koordinálása) 
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o Kalkulus 1 Próba ZH szervezése (időpontkeresés, online megvalósítás ötletelés,  
egyeztetés Szász Mártonnal a PR-jól, egyeztetés a mentorokkal a feladatok 
felosztásáról, egyeztetés Nagy Ynnával, egyeztetés Hermán Judittal az évfolyam 
felelőssel az igények felmérése és a program hirdetése miatt, Próba zh 
levezénylése, javítás koordinálása) 

● Minden heti HK hírek véleményezése. 

● Minden heti emlékeztetők véleményezése. 

● “Ülés előtti fél óra” részvétel 2020.11.16, 2020.11.23 

● Hallgatói segítségnyújtás (távoktatással, vizsgarenddel, záróvizsgákkal kapcsolatban) 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 57 900 Ft és a pályázaton elért összpontszám: 96,5 

pont. 
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