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A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Balogh Ferenc
Időszak: 2017. 04. 13 - 2017. 05. 13.

HK ülések, Kari Tanács ülések:
● 2017. április 18. - HK ülés
● 2017. április 25. - HK ülés
● 2017. április 26. - Kari Tanács
● 2017. április 26. - Pályázati Bizottság ülés
● 2017. május 02. - HK ülés
● 2017. május 09. - Kollégiumi Bizottság ülés
● 2017. május 09. - HK ülés
Egyetemi bizottsági ülések:
●
Referensi, felelősi munkák:
● Pályázati referens:
○ Öntevékenyköri Pályázat előzetes eredmény dokumentum elkészítése (~1 óra)
○ A TTK Tudományos Ösztöndíj és a Kar Kiváló Hallgatója végleges pályázatok
kiírása, folyamatos levél- és információváltás dr. Károlyi György
dékánhelyettessel, és Adamis-Szél Viktóriával
○ KKÖ-s dokumentációk elkészítése (~1,5 óra)
○ KKO-s ppt-hez méltatás gyűjtése, a végleges dokumentum elkészítése (~1,5 óra)
○ Tájékoztatás nyújtása hallgatóinknak a pályázatokról (3-4 e-mail)
○ Gólyatábori póló- és plakáttervező pályázat megírása, egyeztetése, kiírása (~2
óra)
○ Gólyatábori szervezői pályázat form elkészítése (~1 óra)
○ Közösségi Ösztöndíj Pályázat végleges kiírása (~2 óra)
○ PB ülésen a következő évi KÖHK pályázat pontrendszerének megbeszélése,
változtatása (~2 óra)
○ Jegyzetírói pályázatok bírálása, dokumentum elkészítése (~6 óra)
○ 2 következő félévi pályázat megírása, a dokumentum megszerkesztése (~4 óra)
○ EHK-s pályázatos táblázat frissítése, levelezőlisták kezelése, további általános
referensi havi teendők
○ A régi pályázatis levelezőlista kitakarítása (~1 óra)
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Egyéb munkák:
● 2017. április 20. - Részvétel a közös gólyatábori megbeszélésen
● 2017. május 09. - HÖOK-BME EHK Jövőkép Fórumon való részvétel
● 2017. május 10. - TTK-ÉMK csapatépítésre előétel bevásárlás, készítés (~2 óra), pakolás,
berendezés (~2 óra) és részvétel (~2 óra)
● 2017. május 09. - Kollégiumi Bizottsági ülésen részvétel az őszi kollégiumi férőhely
pályázat módosításairól
○ férőhelyek aránya különböző KFCs-k között
○ különböző részpontszámok számításának meghatározása
○ különböző pályázatok pontszámainak számítása
○ stb…
● 2 WC Press hír megírása
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