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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Schaf Alexa Lili 
Időszak: 2016. 05. 14. - 2016. 06. 08. 

 

 

HK ülések, Kari Tanács ülések: 

● 2016. május 23. - HK ülés 

● 2016. május 30. - Stratégiai ülés 

● 2016. június 01. - Monitoring ülés 

● 2016. június 06. - HK ülés 

● 2016. június 08. - Kari Tanács 

 

Egyetemi bizottsági ülések: 

●  

 

Referensi, felelősi munkák: 

● Többi kar BSc elsőévesek szociális-tanulmányi felvételi arányainak adatai összegyűjtése 

● BSc elsőévesek szociális-tanulmányi arányára kérdőív kiírása 

● Kollégiumi férőhely pályázat befejezése a 2016/2017/I félévre (szoc-tan aránnyal való 

kiegészítés, esetleges észre nem vett hibák javítása, formázás) 

● Mentor pályázati kiírásokban javaslat a javításokra 

● Kérdésekre válaszolás, segítség az alábbiakkal kapcsolatban: 

○ az őszi kollégiumi felvételi, szociális pályázat leadásának módja, pontozás 

általánosan (2-3 óra, több hallgatót is érdekelt) 

○ külföldi vagy kettős állampolgársággal rendelkező hallgatók kollégiumi férőhelyek 

megpályázása, TJSZ referenciával (2 óra) 

○ nyári elhelyezés, férőhelyek, más karokról való szobatárs nyárra (2 óra, több 

hallgatót is érdekelt) 

○ záróvizsgázók elhelyezése nyárra (1 óra, több hallgatót is érdekelt) 

○ nyári kollégiumi díjak 

○ mentori és vezető mentori pályázatok  

○ HK-sok tájékoztatása a nyári 2%-os kollégiumi férőhelyekről 

● 2016-os Kollégiumi igény és elégedettség felmérési kérdőív tesztelése, helyesírási és KTK-

ra vonatkozó hibák javítása 

● Kollégiumi igény és elégedettség felmérési kérdőív hirdetése két gólyacsoportban 

● KEFIR nyári űrlap tesztelése, felfedése 
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● 2 nyári KEFIR hír elkészítése, kiírása 

 

 

Egyéb munkák: 

● hallgatók önköltséges státuszra való átsorolásával kapcsolatos TVSZ és TJSZ segítség 

● hallgatók ismétlő javítóvizsga módjával és díjával kapcsolatos kérdéseire válaszok adása, 

TVSZ, TJSZ és HSZI hivatkozással 

● HÖK Alapszabály átolvasása (1 óra) 

● PPP üzemeltetéssel való kommunikáció a fehér tábla felszerelése érdekében 

● üzemeltetéssel való kommunikáció az első emeleti rossz szárító javításának érdekében 

mailto:ttkhk@lists.ktk.bme.hu
http://www.hk.wigner.bme.hu/
http://www.hk.wigner.bme.hu/

