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A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Kusicza Richárd
Időszak: 2016. 09. 15. - 2016. 10. 12.

HK ülések, Kari Tanács ülések:
● 2016. szeptember 18. - HK ülés.
● 2016. szeptember 26. - HK ülés.
● 2016. szeptember 28. - Kari Tanács ülés.
● 2016. október 10. - HK ülés.
Egyetemi bizottsági ülések:
● Költségtérítés mérséklés elveiről tartott ülés az EHK irodában.
● Lellefejlesztési javaslatokról tartott ülés az EHK irodában.
● 2016. október 3. - ÖsszHK ülés.
Referensi, felelősi munkák:
● Programszervező Bizottság elnöke:
○ KAPOCS részére a teremfoglalási papírok elkészítése, illetve annak aláiratása a
megfelelő személyekkel. Tájékoztatás a hozzá tartozó változásokról (Csiki Tibor,
Bergmann Júlia, Soltész Dániel).
○ Kari Napok:
■ Old’s teremfoglalás dokumentációjának elkészítése, illetve az illetékes
személyekkel való aláiratása.
■ Kari Napok programtervének korrektúrázása.
■ Kari Napokhoz tartozó italrendelés és anyagigények nyilvántartása, illetve
egyeztetés a szervezőkkel ezzel kapcsolatosan.
■ HSZI-vel való egyeztetésben való segédkezés.
○ Gólyatánchoz tartozó jelentkezői kérdőív ellenőrzése, annak továbbítása
hirdetésre.
○ Gólyatábori kiértékelő kérdőív átszerkesztése az EHK kéréseinek megfelelően,
illetve annak továbbítása.
● Kari Diákjóléti Bizottság elnöke:
○ Normatívafelosztáshoz tartozó tudásátadás Barabás Zoltánnal.
○ Normatívafelosztáshoz tett kérések, javaslatok elkészítése az EHK felelősének.
○ KÖHK-hoz tartozó Kifizetéslista elkészítése (2016.09.18.)
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○ Öntevékeny körök beszámoltatása az elmúlt félévekről. (Taglista begyűjtése,
programok időpontjai, illetve a megjelentek létszáma, valamint a jövőbeni
terveikről)
○ Öntevékeny körökhöz tartozó dokumentumok eljuttatása Szabados Dórának.
○ Tanulmányi Ösztöndíjosztás (Barabás Zoltán segítségével). (Munkaórát még
közelítően se tudok mondani!!!)
○ Tanulmányi Ösztöndíjosztáshoz tartozó dokumentumok továbbítása Vermes
Boldizsárnak.
○ Tanulmányi Ösztöndíj eredményeket tartalmazó dokumentáció elkészítése,
továbbítása a hallgatók informálásához.
○ Normatívalevél bevitele a HSZI irodába.
○ Költségtérítés mérséklésekhez tartozó javaslatok elkészítése a Dékáni Hivatal
részére, illetve annak az elveinkhez tartozó módosítása.
Egyéb munkák:
● Gólyacsomag kiosztása (2016.10.11. este)
● Tudásátadás Lestyan Bencével a HSK leltárával kapcsolatban, leltárazás Lestyan
Bencével
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