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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Grabarits András József 
Időszak: 2016. 10. 13. - 2016. 11. 02. 

 

 

HK ülések, Kari Tanács ülések: 

● HK gyűlés, október 17. 

● HK hétvége, október 21-23 

 

Egyetemi bizottsági ülések: 

●  

 

Referensi, felelősi munkák: 

● Vizsgarend elkészítése, minden szóba jöhető vizsga (szabadon választott tárgyak is ) 

tekintetében 

● A vizsgaütemezés véleményezése személyes beszélgetéseink során az Intézet vezetőkkel 

(Varga Imre, Halbritter András, Szunyogh László, Takács Gábor) 

● Analízis pót-/javító zárthelyi előre hozatala (a félév során lesz meg tartva) 

● SugVéd tárgyból a pót/-javító zárthelyikről egyeztetés és közlése a hallgatók felé 

● Kvantum1-ből egyeztetés a vizsgára bocsáthatóság feltételéről (aláírás nélkül is tehető 

vizsga, de a jegy csak az aláírás megszerzésekor lesz beírva) 

● Dr. Zaránd Gergely által kapott információ a Szilárd Leó kollokvium fix időpontjáról 

elterjesztése a hallgatók körében 

● Elektronika tárgyból egyeztetés a pótlási-/javítási lehetőségekről illetve ezek közlése a 

hallgatók felé 

● A Teljesítményértékelési Ügyrendről való egyeztetés a Fizikai Intézet vezetőkkel és a 

kérésük alapján egyes pontjainak ésszerű módosítása 

● OHV 

● Személyes megbeszélés Dr. Takács Gáborral és Dr. Halbritter Andrással az OHV 

modósításáról (másfél - másfél óra) 

● A kapott információk és az egyéb oktatói véleményezések dokumentumba foglalása. Ez 

nagyjából 10 oktató véleményét öleli fel 

● Kvantummechanika1 - Elektrodinamika1 csere 

● Másfél órás megbeszélés Dr. Szunyogh Lászlóval és félóra Dr. Takács Gáborral erről, ahol 

próbáltam a csúszó hallgatók érdekeit védeni és kiharcolni, hogy a csere ellenére a 

következő félévben is lehessen legalább keresztféléves kurzusként Eldin1-et felvenni. 

Ennek eredményeként lesz keresztféléves gyakorlat és négy konzultációs alkalommal egy 
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vizsgakurzus 

● Észrevétele annak, hogy a Kari Tanácson rosszul hozták meg a döntést, amire én hívtam 

fel az Intézet vezetők figyelmét, ami után Vida Máriával és a vezetőkkel egyeztettünk a 

megoldásról, hogy a másodévesek viszont már kivétel nélkül majd az új mintatanterv 

szerint haladjanak 

● Ezekből a fontosabb információk közvetítése a hallgatók felé 

 

 

Egyéb munkák: 

● HK hétvége szervezésében segítési munkálatok 

● HK hétvégén történő pakolás és takarítás, eszközök haza hozatala. 

● Prog.Biz. ülésen való részvétel 
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