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A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Kovács Szilvia
Időszak: 2016. 03. 10. - 2016. 04. 13.

HK ülések, Kari Tanács ülések:
● 2016. március 10 - KDJB ülés az öntevékeny körök pontozási rendszeréről
● 2016. március 21 - HK ülés
● 2016. április 04 - HK ülés

[1] megjegyzést írt: 3+4+4 = 11 pont

Egyetemi bizottsági ülések:
● 2016. március 23 - Dékáni Tanács
● 2016. március 30 - Dékáni Tanács
● 2016. április 06 - Dékáni Tanács
● 2016. április 13 - Dékáni Tanács

[2] megjegyzést írt: 24 pont

Referensi, felelősi munkák:
Gazdasági referens:
● 2016. március 16 - HK továbbképző hétvége HSZI kérvények újraírása
● 2016. április 01 - SzakEst költségvetésének elkészítése (nem lett felhasználva) (kb. fél óra
+ plusz egyeztetés Romsics Erzsébettel)
● 2016. április 13 - Elszámolás HK hétvégéről Barabás Zoltánnal, továbbá részvételi díjak +
energiaitalok árának beszedése
● 2016. április 13 - Italfogyasztás összesítése
Elnök:
● 2016. március 14 - Online szavazás KÖHK végeredményéről, űrlap készítése
● 2016. március 17 - Hóközi kifizetéshez szükséges dokumentáció elkészítése (újból),
bevitele a HSZI irodába
● 2016. március 20 - WJSZ befogadó nyilatkozat elkészítése
● 2016. április 1 - Gyakorlat vezetők összegyűjtése Sándor Csaba tanár úrnak
● 2016. április 4 - Egyeztetés a Dékáni Hivatallal a KKH és TTK TÖ pályázatokkal
kapcsolatban
● 2016. április 4 - Megbeszélés Lázi Mártával (kb. 1 óra)
● 2016. április 9 - Meghívó küldése a Hallgatói Fórumra (Pipek János, Prok István)
● 2016. április 12 - KÖ pontrendszer megalkotása
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[3] megjegyzést írt: 7 pont
[4] megjegyzést írt: 1 pont
[5] megjegyzést írt: 2 pont
[6] megjegyzést írt: 1 pont

[7] megjegyzést írt: 1 pont
[8] megjegyzést írt: 4 pont
[9] megjegyzést írt: 1 pont
[10] megjegyzést írt: 2 pont
[11] megjegyzést írt: 1 pont
[12] megjegyzést írt: 2 pont
[13] megjegyzést írt: 1 pont
[14] megjegyzést írt: 3 pont
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● 2016. április 12 - Szóróanyagok összeszámolása (kb. fél óra)
● 2016. április 16 - KÖHK pályázatok bírálása
●

HK munkájának szervezése:
○ Beszámolók elkészítése
○ Novák Balázzsal egyeztetés a honlapra feltöltött anyagokkal kapcsolatban
(folyamatosan) (emlékeztető, pályázati kiírások, pályázatok)
○ Fórum, Tisztújító Szavazás hirdetése facebookon
○ Emlékeztetők átolvasása, elküldése a megadott e-mail címre
○ Ülések szervezése
○ H607 terem kulcsának felvétele 3 alkalommal
○ Kapcsolattartás Dékáni Hivatallal
○ Kapcsolattartás EHK-val
○ Feladatok kiosztása (szerintem most egész jól csináltam)

Egyéb munkák:
● 2016. március 20 - Könyvutalványok vásárlása
● 2016. március 22 - Minőségbiztosítási ülésen való részvétel
● 2016. március 30 - Ifjúságpolitikai előadáson való részvétel

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 45 000 Ft.
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[15] megjegyzést írt: 1 pont
[16] megjegyzést írt: 10 pont

[17] megjegyzést írt: 10 pont

[18] megjegyzést írt: 2 pont
[19] megjegyzést írt: 3 pont
[20] megjegyzést írt: 3 pont

