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A TTK HK-ban végzett munkám 

Kis Enikő 

Időszak: 2015. 10. 12. - 2015. 11. 21. 

 

 

HK ülések, Kari Tanács ülések: 

● 2015. október 12 - HK ülés 

● 2015. október 19 - HK ülés 

● 2015. október 26 - HK ülés 

● 2015. november 02 - HK ülés 

● 2015. november 15 - HK ülés 

● 2015.október 19. - KDJB ülés 

● 2015.november 21 - HK ülés 

Egyetemi bizottsági ülések: 

● 2015. november 20 - Egyetemi Nyílt Nap Szervezői Ülés 

● 2015. november 20. - Programszervező Bizottság ülés 

 

Referensi, felelősi munkák: 

● Hírek írása a HK hírlevélbe: Kari Nyílt Nap-, Egyetemi Nyílt nap segítők, Iskolalátogatás, 

Kari Nyílt Nap népszerűsítése (10-15 perc) 

● Kari Kiadvány szerkesztése: Esélyegyenlőség és Kapocs cikk (link) 

● A www.nyiltnap.ttk.bme.hu oldal tartalmának frissítése és elküldése Vida Marinak(link) 

● TTK Nyílt nap facebook esemény készítése + néhány poszt (link) 

● Matematikus szóróanyag terv készítése (1,5 óra) 

● Promóciós ajándékokról árajánlat kérése, majd Dékáni Hivatallal való egyeztetés után 

megrendelés 

● Nyílt napi szóróanyagokról árajánlat kérése, majd a megrendelés leadása 

● Nyílt napi segítői gyűlés szervezése november 5-én. (1 óra) 

● E-mailezés a Kari és a BME nyílt nap szervezése miatt: Egyetemi nyílt nap előadások és 

technikai érdekességek megszervezése+névtáblákkal kapcsolatban, a dékáni levéllel.  

● Kari Nyílt Nap szervezői bizottsági ülés összehívása, Doodle szavazás készítése, és az 

eredmény kihirdetése (2 alkalommal) 

● Kari Nyílt Nap szervezői bizottsági ülés (november 2.) 

● Iskolalátogatások: 3 db iskolába kerestem hallgatókat, ezen kívül 2 jelentkezővel 

folytatok egyeztetéseket, további két másik iskola meglátogatásáról. (6-7 e-mail) 

● Egyeztetés Hegedű Nórával a MI könyvtári dolgozójával az iskolalátogatásokról (október 

27. (1 óra)) 
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● Egy hallgató tájékoztatása szociális ösztöndíjjal kapcsolatosan 

● Szociális pályázatok elvitelre való összekészítése 

● Szociális pályázatok fellebbezéseinek kivizsgálása, elbírálása, 2 db (30 perc) 

● E-mailezés a most átsorolt hallgatók költségtérítésének szociális alapon történő 

mérséklése érdekében 

● TTK Bál meghívók kiosztása (Fizika Intézet, NTI)  

● Egyeztetés az Egyetemi Nyílt Nappal kapcsolatban (technikai érdekességek megjelenése 

a Gyerekegyetemen is) 

 

 

Egyéb munkák: 

● Indesign Telepítése az egyik irodai gépre  

● HK hétvége: “Hogyan nyissunk a középiskolások felé még hatékonyabban?” című előadás 

megtartása 
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