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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Grabarits András József 
Időszak: 2016. 11. 03. - 2016. 11. 23. 

 

 

HK ülések, Kari Tanács ülések: 

● 2016. november 6. - HK ülés 

● 2016. november. 11.- HÖOK hétvégén HK ülés 

● 2016. november 14. - HK ülés 

● 2016. november 16. - Kari Tanács ülés 

● 2016. november 21. - HK ülés (Itt csak másfél órát vettem részt) 

● 2016. november. 11-13. HÖOK hétvége 

 

Egyetemi bizottsági ülések: 

● 2016. november 14. KOB (1 óra) 

● 2016. november 21. KOB (másfél óra) 

 

Referensi, felelősi munkák: 

● Az OHV véglegesítése, ehhez még személyes megbeszélésen voltam Szunyogh Lászlónál 

(másfél óra), Koppa Pálnál (félóra) és Czifrus Szabolcsnál (1 óra), és ezeknek még a 

táblázatba való beleírása (félóra) 

● Gépész OHV véleményezése (1óra) 

● Teljesítményértékelési ügyrend megvitatása Zaránd Gergellyel (~másfél óra) 

● A Szilárd Leó kollokviumról való további információ átadás a hallgatók felé 

● Szilárdtestfizika gyakorlat zárthelyi betekintésének egyeztetése az oktatókkal 

● Szilárdtestfizika gyakorlat pót-zárthelyiről való egyeztetés 

● Egyeztetés a Kvantum1 második zh időpontjáról (elmaradt egy gyakorlat és ezért kellett 

megoldást találni a helyzetre) 

● Elektrodinamika gyakorlat1  keresztféléves zárthelyi pótlásáról meggyőztem Takács 

Gábort és Újsághy Orsolyát 

● Kísérleti fizika gyakorlat3-ból a pótlási lehetőségek egyeztetése és ezek kommunikálása a 

hallgatók felé 

● Kísérleti fizika gyakorlat 1 második zh esetében hosszú levelezés Vankóval egy extra 

pótlási lehetőségről (~45 perc) 

● Egy hosszú akkreditációs kérelem véleményezése/átnézése 

● Elektrodinamika1-Kvantummechanika1 csere: 

● E-mailes egyeztetés Vida Máriával, Takács Gáborral, Szunyogh Lászlóval (rengeteg e-

mail;~1 óra) 
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● Személyes megbeszélés Szunyogh Lászlóval (~félóra) 

● Megbeszélés Gabival és Magyar Zolival (~1óra) 

● Tájékoztató fórum megszervezése és levezénylése (~1óra volt a fórum+ a megszervezés) 

● Fórumról megbeszélés Takács Gáborral és Szunyogh Lászlóval (~másfél óra) 

● TVSZ átböngészése 

 

Egyéb munkák: 

● TTK-bál meghívók szétosztása a Fizikai Intézetben és a Nukleáris Technikai Intézetben 

(~ 1óra) 

● GTK-s vacsi szervezése Dórival e-maileken és egy egy órás megbeszélés során 

● Italok elszállítása Schaf Alexa Lilivel 
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