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A TTK HK-ban végzett munkám
Novák Balázs
Időszak: 2015. 06. 13. - 2015. 09. 11.

HK ülések, Kari Tanács ülések:
● 2015. június 15. HK ülés
● 2015. június 24. HK ülés
● 2015. június 24. Kari Tanács
● 2015. július 26. HK ülés
● 2015. augusztus 15 - beszélgetés Pipek Jánossal és Varga Imrével
● 2015. augusztus 31. HK ülés
● 2015. szeptember 7. - HK ülés
Egyetemi bizottsági ülések:
● 2015. június 29. - Minőségbiztosítási Bizottság ülés
● 2015. szeptember 3. - KOB ülés
Referensi, felelősi munkák:
● Jegyzőkönyvek:
○ 2015. június 15. HK ülés
○ Online szavazás: KBME 2. ösztöndíj
○ 2015. június 24. HK ülés
○ 2015. július 26. HK ülés
○ 2015. augusztus 31. HK ülés
● 13 HK hír
● 22 honlap hír
● 41 facebook post
● A Differenciálegyenletek tárgyat a 2013-as évfolyamból sokan nem teljesítették és mivel
ez a Numerikus módszerek előkövetelménye, csúsznának a diplomájukkal, ha nem
tudnák emiatt felvenni azt. Orlovits Zsanettel megbeszéltem, hogy indul kereszt féléven a
tárgy és fel tudják venni a hallgatók a Numerikus módszereket ezzel együtt, viszont
vizsgázni csak akkor lehet nummódból, ha a differenciál egyeneletek vizsgát már
teljesítették.
Facebookon felmérés végeztem, hogy kik az érintettek a kérdésben, leveleztem velük.
Kétszer beszéltem Orlovits Zsanettel a kérdésről, ezután e-mailezés vele, Vida Marival és
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Prok Istvánnal.
● Tanulmányi tanácsadás - Néhány tanulmányi kérdés tisztázása, amit nem tudtam, abban
Vida Mari segítségét kértem.
● Gólya holnap: néhány dolog hirdetése (20 perc)
● A gólyacsoport létrehozása, karbantartása, gólyák kérdéseinek megválaszolása, gólyák
felvétele
● Honlap frissítése: Kollégiumi eredmények, költözési irányelvek
● Tanulmányi ösztöndíj elvek feltöltése
● Képviselők listájának frissítése a honlapon
● Egyetemi Napok kapcsolattartás - kérdőív kitöltése, hirdetés (a fentiekben már szerepelt)
e-mailezés, a hirdetett anyagok feltöltése a mappába
● Az elsős szorgalmi matekverseny szervezése
● Levelezés a fizikusok matek szintfelmérőjével kapcsolatban
● 2015. szeptember 5. - Akkreditációs ügyek bírálása Kiss Enikővel és Rákos Olivérrel
● Matek ZH ütemterv elkészítése (kb. egy délután), e-mailezés az ütközések miatt
● Valószínűségszámítás felvételének megoldása néhány felsőbbévesnél
● A Hálózatok tárgy Algoritmuselmélet nélküli felvételének tisztázása
● Jelentkezési form elkészítése a karok közti vetélkedőre
Egyéb munkák:
● Részvétel Virágh Eszter halmazelmélet vizsgáján
● Kollégium előzetes eredmények doksi létrehozása (fél óra)
● Doktorandusz hallgatókról lista
● Szervezői értékelés megírása
●

Részvétel a megbeszéléseken

●

Regisztrációs hét:
○ Az OMIKK gólyatúra jelentkeztetése
○ Közös tárgyfelvétel
○ Matek szülői értekezlet
○

●

2015.08.28. Progbiz/Kapocs összevont gyűlés a regisztrációs héttel
kapcsolatosan.

Pikkász cikkek megírása
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