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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Kis Enikő 

R23RW4 

Időszak: 2015. 11. 22. - 2016. 02. 10. 

 

HK ülések, Kari Tanács ülések: 

 

● 2015 december 7. HK ülés 

● 2016 január 11.HK ülés 

● 2016 január 25.HK ülés 

● 2016 február 1.HK ülés 

● 2016 február 8.HK ülés 

● 2016 január 19. Össznépi HK ülés 

● 2016.február 10. KDJB ülés 

 

Egyetemi bizottsági ülések: 

● KSZB 2015. december 16. 

● KSZB 2015. január 6.  

● KOB 2015. december 4. 

 

Referensi, felelősi munkák: 

● Az őszi félév Szociális ösztöndíj pályázatainak bevitele a HSZI-be. 

● A HK közeli pályázatokról nyilatkozatot írtam a HSZI-nek.  

● Új félévre vonatkozó TJSz 2. átnézése. (fél óra) 

● ESZR hibák lista elolvasása, kiegészítés (1 óra) 

● 2 vizsgapályázat aktualizálása. (1 óra) 

● Szociális pályázatok bírálása kollégiumhoz (23 pályázat, 17:00-22:00) 

● E-mailbeli tájékoztatás a hiányos pályázatoknál (7 e-mail) 

● HK hírbe szociális ösztöndíjakkal kapcsolatos hírek megírása 

● Bírálás véglegesítése, (2 óra) táblázat készítése a szociális pontszámokról kollégiumhoz. 

● Szociális ösztöndíj pályázattal kapcsolatos hallgatói kérdésekre válaszolni( szoc listán 13 

levélváltás, átlagosan 4 e-mail/levél váltás, magán e-mail címen megkeresés  db+ 

facebook-os megkeresések [~2-3 óra összesen])  

● Kari bírálók felkészítése a vizsgára.  

------------------------------------------------------------- 

● Egyetemi nyílt nap segítői gyűlés összehívása, megtartása, összefoglaló e-mail. 
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● TTK Nyílt Nap összefoglaló megírása Kari Tanácsra 

● Szóróanyag rendelés az Educatio kiállításra, és még egy kiegészítő rendelés. 

● Iskolalátogatás szervezése Csepelre 

● Educatio kiállítással kapcsolatos levelezés 

● Educati kiállítás segítők kiválasztása 

● Segítői gyűlés meghirdetése 

● Segítői kifizetés táblázat elkészítése Kovács Szilviával 

● Educatio segítői megbeszélés 

● Salgótarjáni oktatási börze 2016 január 7. (9:00-16:00) 

● Hegedűs Nórával egyeztetés az iskolalátogatásokkal kapcsolatban. 2016. január 5.(0,5 

óra) 

---------------------------------------------------- 

● TTK Nyári Tábor megbeszélés Simon Ferenccel és Lázi Mártával 2015 december 21. 

● Wigner, FINE, Kapocs, HK, HSK felkérése Tábor program ajánló megírására 

● A beérkezett ajánlók megszerkesztése, és elküldése 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

● Kognitív Tanulmányok Msc-s hallgató tantárgybefogadási kérelmének elbírálása 

 

Egyéb munkák: 

● Kar tájékoztatása az ELTE-s Kognitív képzésről 

● Karácsonyi pizza sütés 
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