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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Szabados Dóra Erzsébet 
Időszak: 2016. 10. 13. - 2016. 11. 02. 

 

 

HK ülések, Kari Tanács ülések: 

● 2016. október 21-23. - HK hétvége 

● 2016. október 26. – rendkívüli HK ülés 

 

Egyetemi bizottsági ülések: 

●  

 

Referensi, felelősi munkák: 

Öntevékenyköri referens 

● Nyílt nappal kapcsolatos egyeztetés a KAPOCS-csal 

● HK hétvégével való egyeztetés a KAPOCS-csal 

● A Kusicza Richárdtól kapott dokumentumok átnézése ~2 óra 

● KAPOCS SzMSz elkérése, tanulmányozása, javasalatok tétele ~2 óra 

● MFHB alakuló ülés jegyzőkönyvének elkérése, elolvasása 

● MFHB SzMSz-ének módosítási javaslatainak elküldése Schaf Alexa Lilinek 

● A Közösségi Ösztöndíj határidejére való felhívás emailben az öntevékeny köri elnökeinek 

● Gál Bernadett kérésére az öntevékeny köri elnökök megkeresése a pontozással 

kapcsolatban 

● Pikkásszal kapcsolatos teendőkről való megbeszélés Barabás Zoltánnal és Madarász 

Fannival ~1 óra 

 

PR Bizottság 

● 2016. 10. 14. - Nyílt Napi ülés 

● TTK Nyílt Nap 

○ a helyszín berendezése, plakátok kiakasztása, sütemények elrendezése (8 órától) 

○ ruhatárazás (8:30-tól 14:00-ig) 

○ érdeklődők tájékoztatása a Nyílt Nap programjáról 

● 3. WC Press: 

○ 5 hír megírása 

○ viccek gyűjtése (10 db) 

○ a kész példány véleményezése 
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Programszervező Bizottság 

● 2016. 10. 19. - ülés 

● KTK Fotókörtől árajánlat kérés (email megírása) 

 

Egyéb munkák: 

● HK hétvége szervezése 

○ megbeszélés Kovács Szilviával 2016. október 19-én ~1 óra 

○ programterv elkészítése 

○ csapatok összeállítása 

○ feladatokhoz előkészület ~4 óra 

○ saját költségből nyomtatás a hétvégére (1300 Ft) 

○ szekció tartása (programterv, ütemterv) 3*1 óra 

○ pontok összesítése, díjátadás 

○ szombaton és vasárnap takarítás, bogrács elmosása 

○ a hétvégével kapcsolatos kérdőív elkészítése ~2 óra 

○ a csapatok “megoldásainak” összeegyeztetése ~2 óra 

○ ötletek, programok összeírása ~2 óra 

○ Bergmann Júliától a részvételi díjak beszedése 

○ bevásárlólista elkérése a KAPOCS-tól 

○ csapatépítő programjaik egyeztetése 

● GTK helyzetéről való tájékozódás  

○ a TTK HK borítóképének kitalálása 

○ Barabás Zoltánnal a kép szerkesztése 
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