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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Grabarits András 
Időszak: 2017. 05. 11 - 2017. 06. 07. 

 

 

HK ülések, Kari Tanács ülések: 

● 2017. május 16. - HK ülés 

● 2017. május 23. - HK ülés 

● 2017. május 24. - Kari Tanács 

● 2017. május 24. - Szociális Bizottság ülés 

● 2017. május 30. - HK ülés 

● 2017. június 02. - Rendezvény Bizottság ülés 

● 2017. június 06. - HK ülés 

 

Egyetemi bizottsági ülések: 

● 2017.június 01. Külső Oktatási Bizottság ülés (75 perc) 

 

Referensi, felelősi munkák: 

● Kapcsolattartás az évfolyamfelelősökkel (emailek írása, felmerülő problémákra közösen 

megoldáskeresés, tudásátadás számukra) 

● KOB listára érkező anyagok elolvasása, válaszolás e-mailekre, fontosabb dolgok 

megvitatása (általános, kb. 4 óra/hónap) 

● Nyelvi KRU átolvasása (kb. félóra) 

● Kérés Dr. Nagy Katalin felé, hogy tegye fel a Többváltozós analízis házi feladat 

eredményeket, ami eredményes volt. 

● Egyeztetés Dr. Zaránd Gergellyel a Statisztikus fizika 1 előadás röpzárthelyikről, azok 

esetleges pótlásáról, illetve a ponthatárokról. 

● Heves szóváltás közepette sürgettem Dr. Szunyogh Lászlót, hogy javítsák ki a 

Kvantummechanika gyakorlat 2 második nagyzárthelyiket és írjanak ki ésszerű 

pótzárthelyi időpontokat, mindkettő nagyzárthelyire(!), illetve ezek időpontját 

egyeztettük és közöltem a hallgatók felé 

● Hasonló, intézkedés Kvantummechanika gyakorlat 1 tárgy esetében, ahol még Vida Marit 

is bevonva egyeztetni kellett arról, hogy a hallgatók hogyan fogják a pótpót zárthelyi 

esetében utólag befizetni a tételt Neptunban 

● A korábban megírt Kísérleti fizika tájékoztató átbeszélése Dr. Vankó Péterrel és 

továbbítása a gólyák felé 

● TVSZ szabálytalanságok összeírása a Fizika szak össze tárgyára lebontva és 

dokumentumba foglalása (kb. 3,5 óra) 
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● Tanulmányi adatlapok megírása, az össze Fizika BSc tárgy esetében, mind őszi, mind 

tavaszi félév esetében. 70 tanulmányi adatlapból 58 megírása és a Szántó Imre által írtak 

átnézése és javítása (összesen kb. 20 óra) 

● Záróvizsgázók: Kollégiumi festés miatt személyesen beszéltem az összes olyan 

kollégista, fizikus hallgatóval, akinek a festés miatti költözés egybeesik a záróvizsgával. 

Akik inkább korábban szerettek volna záróvizsgázni, azok nevét leadtam a felelős 

oktatóknak és Vida Marinak és megbeszéltem velük, hogy korábban tartanak nekik egy 

záróvizsga alkalmat. Eközben folyamatosan egyeztettem erről Schaf Lilivel, mint 

kollégiumi referenssel. (kb. 2,5 óra összesen) 

● Ezt követően egyeztettem megint Schaf Lilivel és Krisztián Dáviddal arról, hogy ezek a 

hallgatók mégis költözhetnek később. 

● Folyamatos egyeztetés és nyomon követése azon hallgatóknak, akik az Elektrodinamika 

gyakorlat 1 keresztféléves kurzusra járnak. 

● 2 hallgatónak tanácsadás a szigorlattal kapcsolatban és másik kettőnek a tárgyai 

felvételével kapcsoltban 

● Bartik Ábelnek segítség egy OHV népszerűsítő dokumentum megírásában (kb. 30 perc) 
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