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A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Kovács Szilvia
Időszak: 2017. 08. 24 - 2017. 09. 13.

HK ülések, Kari Tanács ülések:
● 2017. augusztus 30 - HK ülés
● 2017. szeptember 05 - HK ülés
● 2017. szeptember 12 - HK ülés
Referensi, felelősi munkák:
Alelnök:
● 2017. augusztus 24 - PikkÁsz megbeszélés Madarász Fannival, Lestyan Bencével és
Módos Dáviddal
● 2017. augusztus 30 - KÖHK és KÖTJ pályázati dokumentáció nyomtatása, és bevitele
Vermes Boldizsárnak (nyomtatás kb. 300 Ft)
● 2017. szeptember 04 - Dokumentációhoz tartozó hiánypótlás intézése
● 2017. szeptember 5 - Beugró készítése a HK ülésre
● 2017. szeptember 11 - PikkÁsz cikkek megírásának koordinálása (minden cikk
véleményezése, javaslatok küldése), elküldése Madarász Fanninak (kb. 2 óra)
● 2017. szeptember 11 - Gólyatábori pályázatok elbírálása Balogh Ferenccel és Lestyan
Bencével
● 2017. szeptember 13 - Gólyatábori dokumentáció elkészítése és elküldése Gődér
Nikolettának (2 óra)
● 2017. szeptember 12 - Két évre visszamenőleg minden kari normatívából fizetett
ösztöndíj kifizetés összegyűjtése (3 óra)
● KÖHK és KÖTJ pályázatok bírálása
● HK munkájának szervezése:
○ Beszámolók készítése (HK-soknak, gólyatábori és kari tábori beszámoló minta
küldése)
○ Egyeztetés Lestyan Bencével a pályázatokkal, beugrókkal, normatíva összeggel
kapcsolatban a kapcsolatban
○ Tanulmányi ösztöndíjosztás elveinek véleményezése, javaslatok küldése
○ Egyeztetés Mohácsi Noémivel a szociális ösztöndíj pályázatok bírálásával
kapcsolatban
○ Többszöri egyeztetés Lestyan Bencével az aktuális feladatokról
○ Többszöri egyeztetés Barabás Zoltánnal a HK működésével és a normatíva
összegekkel kapcsolatban
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Egyéb munkák:
● Egyeztetés Lestyán Bencével, Csősz Gáborral, Mohácsi Noémivel és Schaf Lilivel az EHK
delegált pozícióról
● Többszöri egyeztetés az Alkalmazott matematikus MSc mintatantervvel kapcsolatban
Molontay Rolanddal és az érintett hallgatókkal
● 2017. szeptember 06 - Black Rock cégről kapcsolatos egyeteztetés Molontay Rolanddal
● Hallgatói tanácsadás a félév elején felmerült problémák és kérvények kapcsán (999-es
kérvények leadásában való segítség, tárgyfelvételek segítése, utólagos tárgyfelvételi
kérelmek leadásában való segítség)
● 2017. szeptember 05 - 1 db HK hír megírása (ATHENS programról)
● 2017. szeptember 06 - Gólyatábor értékelő ülésen való részvétel (késtem)
● Gólyacsata:
○ Az eseménysorozat kitalálása, ezzel kapcsolatos egyeztetés Illényi Zsófiával és
Kubicza Grétával több alkalommal (ez még korábban történt a nyáron)
○ Google Táblázatok elkészítése (programterv, pontozás, jelentkezés)
○ 2017. szeptember 11 - Megbeszélés Kubicza Grétával a Gólyacsatával
kapcsolatban (1 óra)
●

Szociális ösztöndíj pályázatok bírálása:
○ Pályázatok előbírálása és személyes bírálása
○ Rengeteg e-mailváltás a hallgatókkal (segítségnyújtás a dokumentumok
behozatalával kapcsolatban)
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