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A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Mohácsi Noémi
Időszak: 2017. 09. 14 - 2017. 10. 11.

HK ülések, Kari Tanács ülések:
● 2017. szeptember 19. - HK ülés
● 2017. szeptember 25. - HK ülés
● 2017. szeptember 27. - Kari Tanács
● 2017. október 03. - HK ülés
● 2017. október 10. - HK ülés
● 2017. október 03.- Pályázati Bizottság ülés
Egyetemi bizottsági ülések:
● 2017. szeptember 17- Közös Munkacsoportos megbeszélés
● 2017. szeptember 26.- KSZB
● 2017. október 01. - Pontrendszer munkacsoport megbeszélés
Referensi, felelősi munkák:
● 26-ai KSZB ülés emlékeztetőjének megírása
● A rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj értékelő kérdőív véleményezése két körben
● A kész kérdőív hirdetéséhez szükséges szöveg megírása
● A rendszeres szociális ösztöndíj végleges eredményének hirdetéséhez szükséges szöveg
megírása
● 2017. szeptember 29 - Megbeszélés Prok István Tanár úrral az önköltségcsökkentés
javaslatunkról
● 2017. szeptember 29 - A 2017/18 tanév őszi félévére a HK önköltségcsökkentési
javaslatának elkészítése
● A kari Bírálói Ösztöndíj keret felosztása
● Több ízben hallgatói segítség nyújtás
Személyes találkozó:
Több pályázó rendszeresen járt be hozzám a szobámba a pályázata egyeztetése céljából,
több esetben is előbb hozzám hozták be a papírjaikat még szóbeli bemutatás előtt, hogy
ne kelljen többször visszamenniük. Szám és név szerint nem tudom megírni, mert sok
ilyen eset volt. (kb. 30 pályázó, egy pályázó többször is)
E-mail váltások:
Az időszak kezdetekor minden megkeresésre válaszolás, mert először mindenki nekem ír.
Hosszas e-mailezés az általam előbírált hallgatókkal, később a szóbeli bemutatáson
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problémás pályázatok közül néhánnyal, köremail küldése a pályázóknak a bemutatásra
figyelmeztetés céljából.
Egyéb munkák:
● Tanulmányi ösztöndíjosztás elkészítésében segítségnyújtás Balogh Ferencnek
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