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A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Schaf Alexa Lili
Időszak: 2017. 01. 08 - 2017. 02. 14.

HK ülések, Kari Tanács ülések:
● 2017. január 10. - HK ülés
● 2017. január 11. - Kari Tanács
● 2017. január 24. - HK ülés
● 2017. január 30. - HK ülés
● 2017. február 6. - HK ülés
● 2017. február 13. - HK ülés
Egyetemi bizottsági ülések:
● 2017. január 16. - KKB
● 2017. január 30. - HSB
● 2017. február 1. - Monitoring
● 2017. február 8. - HSB - Jeges Est
● 2017. február 10. - HSB megbeszélés Dévay Katával a közbeszerzésről és a kollégiumi
konditermekről
Referensi, felelősi munkák:
Kollégiumi referens:
● Mentori pályázatok eredményének elküldése
● HK SzMSz kollégiumi referens részéhez ötletelés
● HK SzMSz sportreferens részéhez ötletelés
● ingyenes éjszakák elküldése
● Kollégiumi férőhelyosztás elkészítése a tavaszi félévre
● Kollégiumi szobabeosztás elkészítése a tavaszi félévre
● külföldi kettős hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktorandusz későbbi költözésében
való segítség
● be-, ki- és átköltözéssel való problémák megoldása
● A GHK Kollégiumi Bizottságának működéséről megbeszélés Magyar Zoltánnal és
Kovalovszki Mátéval
Sportreferens:
● Hallgatói Sportköri kérdőív elkészítése, kiértékelése
● helyszínek foglalásának leadása a tavaszi félévben tartandó kari sportnapra
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kezdeményezés GHK-val közös sportnap szervezésére
○ megbeszélés Hellner Szelinával és Fábián Gáborral a Sportközpontban a termek
kiadhatóságáról és a sportokról
Jeges Est
○ jelentkezési form elkészítése
○ jegyek árusítása Lestyan Bencével (~2 óra)
○ segítők informálása a szervezői üléssel, a helyszíni munkával, illetve a
beszámolók kitöltésével kapcsolatban
○ Jeges Esten koordinátorként és jegyszedőként való segítés
○ pakolás az esemény előtt és után
Tornaterem igénylésének leadása
Kulcsfelelősök leadása
konditermi bérletigényléssel kapcsolatos segítség hallgatóknak (mit, hol, hogyan kell
megrendelni/kifizetni)

Emlékeztetővezető:
● 5 db emlékeztető elkészítése (január 10., január 24., január 30., február 6., február 13.)
PR Bizottság:
● 1 db hír beküldése
Egyéb munkák:
● szociális pályázatok elő- és szóbeli bírálása
○ előbírálás alatt álló hallgatókkal e-mailezés a hiányok pótlásáról
● megbeszélés Lestyan Bencével és Hegyi Bencével a GHK-val közös programokról
● HK ZH felkészülésre 25 kérdés elkészítése a kollégiumi szekcióból
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