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A TTK HK-ban végzett munkám
Kis Enikő
Időszak: 2015. 06. 13. - 2015. 09. 11.

HK ülések, Kari Tanács ülések:
● 2015. június 15. - HK ülés
● 2015. június 24. -HK ülés
● HK tábori ülés 2015. július 26.
● 2015. augusztus 15. - Beszélgetés Pipek Jánossal
● 2015. augusztus 31.--HK ülés
● 2015. szeptember 7. -HK ülés
Egyetemi bizottsági ülések:
● 2015 július 20. KSZB ülés
● 2015. július 23. EHK tábor KSZB
Referensi, felelősi munkák:
Szociális referensi munkák
● Oktatás ( HK tábor 1,5 óra, vizsga előtti felkészítések)
● Szociális ösztönpályázatokhoz sillabusz készítése
● Szociális ösztöndíjjal kapcsolatos hírek megírása (7 db) Ebből kettő kiküldése HK hírben.
● Szociális pályázatok levelezőlistára érkező levelek beengedése
● Válaszolás a szociális levelező listákra érkező kérdésekre
● Kollégiumi szociális ösztöndíj pályázatok elbírálása Olivér tanításával egybekötve ( 4
pályázat + 2 hiányos)
● Kollégiumi szociális pontokról értesítő e-mailek küldése 8 db.
● Felsőbbéves kollégiumhoz szociális pontok kikeresése a rendszerből
● Elsőéves hallgatók szociális pályázatának előbírálása kollégiumhoz (27 db +Szilvi 2)
Olivér és Zoli tanításával egybekötve
● Ez előbb említett eredményekből excel tábla készítése
● Bírálási időpontok kezelése, és kiírása
Pr felelősi munkák
● Gólyatájékoztató frissítése
● Gólyahonlap adminolása
● prezentáció elkészítésében segédkeztem
____________________________________________________________________________
__
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

____________________________________________________________________________
__
Tanulmányi felelősi munkák
● Egy kognitíves hallgató tantárgy befogadási kérelmének elbírálása Novák Balázs
segítségével - szept. 4.
Esélyegyenlőségi mentori munkák
● Egy gyengén látó hallgató ügyében eljártam. Segítettem felvenni a kapcsolatot Demjén
Zita, egyetemi esélyegyenlőségi mentorral
● Mozgássérült kognitív tanulmányok Msc-s hallgatónak önkéntes segítőket kerestem a
csoporttársai között.
Egyéb munkák:
● Első éves hallgatók kollégiumi pályázatának elbírálása tanulmányi szempontból
● Részvétel a gólya tárgyfelvételen
● Néhány ötlettel hozzájárultam az előfeladatsor elkészítéséhez
● Kollégiumban tartott üléseken és a MISZ tájékoztató előadásán való részvétel
● Pikkász cikk írása a gólyaszámba

____________________________________________________________________________
__
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

