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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Mohácsi Noémi 
Időszak: 2017. 06. 08 - 2017. 08. 23. 

 

 

HK ülések, Kari Tanács ülések: 

● 2017. június 13. - HK ülés 

● 2017. június 20. - HK ülés 

● 2017. június 27. - HK ülés 

● 2017. július 17 - Pályázati Bizottsági ülés 

● 2017. július 23. - HK ülés 

● 2017. augusztus 7. - HK ülés (késett) 

 

Egyetemi bizottsági ülések: 

● 2017. június 19. - KSZB ülés 

 

Referensi, felelősi munkák: 

● A KSZB ülésen az emlékeztető megírása 

● Írásban rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatok véleményezése és megszavazása 

● KSZB projekt 

Az ESZR-ben található minta igazolás lista teljes frissítése. Szükséges igazolás listájának 

összeállítása, megfelelőek keresése a saját pályázataink között, majd ezek jó formátumba 

való szerkesztése és a személyes tartalmak kitakarása. Közben folyamatos egyeztetés 

Gődér Vivien EHK képviselővel. /15 óra/ 

● Bírálók felkészítése és vizsgáztatása 

Bartik Ábel felkészítés /10 óra/ 

Kubicza Gréta felkészítés /6 óra/ 

Kovács Szilviával felkészülés /2 óra/ 

Grabarits András felkészülés /6 óra/ 

● 2 Pályázóval személyes konzultáció 

1 rendkívüli szociális ösztöndíj pályázat /1,5 óra/ 

1 rendszeres szociális ösztöndíj pályázat /1,5 óra/ 

● Schaf Lilinek segítség az EHK tábor egyik szekciójára való felkészülésben. Az előző 

féléves pályázatokból egy tesztelés összeállítása, ami a lakóhely és az egyetem távolságára 

vonatkozik /2,5 óra/ 

 

Egyéb munkák: 

● 2017. június 13-án Boros Melinda előadásán való részvétel 
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Kari Tábor: 

● 2017. június 19-én Kari Tábori programterv ülésen való részvétel 

● Emberek facebookon való meghívása 

● Regisztráció koordinálása 

 

Gólyatábor: 

● 2017. július 6-án Gólyatábor szervezői ülés 

● 2017. augusztus 7-án Gólyatábor szervezői ülés 

● Patrónus képzőn való részvétel 

● Patrónus voltam a gólyatáborban 

● Biléták elkészítése, kinyomtatása, kivágása, laminálásban való segítség: ~5 óra 

● Regisztáció 
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