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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Kis Enikő 
Időszak: 2016. 06. 09. - 2016. 08. 26. 

 

 

HK ülések, Kari Tanács ülések: 

● 2016. június 20. - HK ülés 

● 2016. július 31. - HK ülés 

● 2016. június 13. - KDJB ülés 

 

Egyetemi bizottsági ülések: 

●  

 

Referensi, felelősi munkák: 

● Tanulmányi Bizottság ügyeinek véleményezése  

● Akkreditációs ügy továbbítása a felelősnek, vélemények feltöltése 

○ június 10., június 16., júmius 27., július 4., július 20., július 27., augusztus 3. 

 

Szociális Referens 

● TJSZ 2. számú melléklet és a szociális ösztöndíj pályázatok korrektúrázása, 

véleményezése 

● Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatok bírálása (június 24.) 

● E-mailek a szociális ösztöndíjjal kapcsolatban ( kb. 20 db) 

● Szoctanulás megszervezése lebonyolítása (doodle, 8 alkalom) 

● ESZR specifikáció és a rendszer összehasonlítása, tesztelés (110 oldal, össz.: 5 óra) 

 

PR felelős 

● Gólyatájékoztató frissítése 

● Gólyahonlap aktualizálása, Bsc facebook csoport készítése, néhány poszt 

● Egy ülés emlékeztető és egy hír feltöltése a honlapra 

● szocos HK hír írása 08.24. 

● Lestyan Bence tanítása a HK hír írásával, és a honlap kezelésével kapcsolatban 

● Béta HK hírek véleményezése 

● Szocos HK hír írása - személyes bemutatás + költségtérítés mérséklése szociális alapon 

08.26. 

● Könyvtárlátogatási szóróanyag beszerzése a könyvtárból és e-mailezés ezzel kapcsolatban 
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Egyéb munkák: 

● Mentori pályázatok elolvasása  

● Science Camp szervezése 

○ Segítői adatok begyűjtése, táblázatba foglalása 

○ Programokon való megjelenés igényének felmérése 

○ Segítői gyűlés összehívása (2 db) 

○ E-mailezés  

○ Megbeszélések a szervezőkkel (5 alkalom) 

○ Dolgozói vendégkártyák intézése 

○ Táborozók beosztása csapatokba és szobákba 

○ Napi beszámoló írása a többi szervezőnek, és a segítők eligazítása 

○ Csapatverseny eredményhirdetés slidejainak elkészítése 

○ Segítői kifizetés javaslat elkészítése 

● A közösségi ösztöndíjhoz a PR bizottság munkapontjainak meghatározása 
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