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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Grabarits András József 
Időszak: 2017. 09. 14 - 2017. 10. 11. 

 

 

HK ülések, Kari Tanács ülések: 

● 2017. szeptember 19. - HK ülés 

● 2017. szeptember 20. - Rendezvényszervező Bizottsági ülés 

● 2017. szeptember 25. - HK ülés 

● 2017. október 3. - HK ülés 

● 2017. október 4. - OB ülés 

● 2017. október 10. - HK ülés 

 

Egyetemi bizottsági ülések: 

●  

 

Referensi, felelősi munkák: 

● Kapcsolattartás és segítségnyújtás évfolyamfelelősökkel/-nek 

● KOB listára érkező anyagok elolvasása, válaszolás emailekre (általános, kb. 1 óra/hónap) 

● Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal itt tartózkodó hallgatóknak segítségnyújtás és 

menorok keresése számukra, mentorokkal kapcsoalattatrtás, illetve erről megbeszélés 

Zaránd Gergellyel (összesen 5 óra) 

● PikkÁsz cikk megírása (kb. 2 óra) 

● TVSZ kisokosok megírása és a többiek átolvasása(3 db, kb. 1,5 óra) 

● Őszi szigorlat végleges egyeztetése mind Vankó Péterrel, mind a hallgatókkal 

● Zárthelyi ütemtervvel akadt gondok (egyes oktatók eltértek tőle) megoldása, orvoslása 

(kb. 1 óra) 

● Statisztikus fizika 2 tárgyból felkészítő anyaggal kapcsolatban konzultáció Török 

Jánossal és a kapott jegyzetek közzététele 

● Modern Szilárdtestfizika második zárthelyi időpontjának egy héttel való elhalasztása 

érdekében megbeszélés a gyakorlatvezetőkkel és a kurzus teljes hallgatóságával (kb. 1 

óra) 

● Képíró Dáviddal egyeztetés az utólagos tárgyfelvétel módjáról és az ehhez szükséges 

kérvényekről 

● Garami Anett tájékoztatása a Kísérleti Fizika szigorlatról 

● A Fizika alapszak első két évének matematikus tárgyairól való beszámoló készítése a 

Fizika Intézet kérésére, hogy azt később felül vizsgálják. Hallgatókkal beszélgetés a 

tárgyakról (kb. 1 óra). Jegyzeteik elkérése és végigolvasása, illetve dokumentumba 

mailto:ttkhk@lists.ktk.bme.hu
http://www.hk.wigner.bme.hu/
http://www.hk.wigner.bme.hu/


 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI 

EGYETEM 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

HALLGATÓI KÉPVISELET 

 

1111 Budapest, Irinyi J. u. 1-17. Kármán Tódor 

Kollégium 013 

e-mail: ttkhk@lists.ktk.bme.hu, web: hk.wigner.bme.hu 

 

foglalása (kb. 5 óra) 

 

Egyéb munkák: 

● 2017. szeptember 24. - Szponzorkereséses megbeszélés. 

● Módos Dáviddal egyeztetés a szponzorkeresés részleteiről és a dokumentumok átnézése 

(kb. 1 óra) 
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