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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Szabados Dóra 
Időszak: 2017. 01. 08 - 2017. 02. 14. 

 

 

HK ülések, Kari Tanács ülések: 

● 2017. január 10. - HK ülés 

● 2017. január 30. - HK ülés 

● 2017. február 4. - Stratégiai ülés 

● 2017. február 6. - HK ülés 

● 2017. február 8. - Rendkívüli HK ülés (SzMSz megbeszélés) 

● 2017. február 12. - HK ülés 

● 2017. február 13. - HK ülés 

 

 

Egyetemi bizottsági ülések: 

● 2017. január 31. - KOB ülés 

 

Referensi, felelősi munkák: 

Öntevékenyköri referens 

● Kovács Szilvia által kért adatok összegyűjtése és ellenőrzése a HSZI számára ~1 óra 

● SzMSz-ek 

○ FHB SzMSz véglegesítése és szerkesztése ~4 óra 

○ PikkÁsz SzMSz szerkesztése és véglegesítése ~2 óra 

○ Egyeztetés az érintett Körök vezetőivel 

● Vendégkártyákhoz nevek és elérhetőségek elkérése a Köröktől 

● Kórus 

○ Alakuló ülésen való részvétel 

 

Kari lap felelős 

● Kapcsolattartás Madarász Fannival a téli számról ~2 óra 

● Kész szám átnézése és korrektúrája ~2 óra 

 

Matematika szakcsoport tanulmányi referense 

● ZH-ütemterv és teljesítményérékelési rend elkészítése ~5 óra 

● Ülés tartása az évfolyamfelelősöknek ~2 óra 

● Folyamatos kapcsolattartás Kovács Szilviával, Prok Istvánnal, Vida Marival, Horváth 

Miklóssal a tárgyakkal kapcsolatban 
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● Vida Marival tanulmányi ügyek intézése ~2 óra 

● Hallgatók tájékoztatása és segítése az őket érintő ügyekről ~5 óra 

● Ismerd meg a HK-t! előadássorozatra a PPT elkészítése ~2 óra 

● 2017. február 13. - Megbeszélés Horváth Miklóssal és Lestyan Bencével 

● Oktatók tájékoztatása a zh-k teremigényeiről ~1 óra 

 

PR Bizottság 

● 2 db hír megírása 

● Educatio véleményezése 

 

Egyéb munkák: 

● Beszámolók bírálása Kovács Szilviával 

● Kovács Szilvia munkájának segítése 

● Levelezési listára érkező email-ek korrektúrázása, véleményezése 

● Stratégiai ülés emlékeztetőjének elkészítése 

● TTK-GPK közös Sportnap megbeszélésen való részvétel, továbbá emlékeztetőjének 

elkészítése 

● Szociális pályázatok elő- és elbírálása 

○ Ezzel kapcsolatos személyes és emailes egyeztetések  

● 2017. február 12-ei ülés emlékeztetőjének elkészítése 

● HK SzMSz-ben való segítés, saját részek megírása, hibák jelzése ~3 óra 

● Aktuális HK hírek megírása 

● HK ZH-ra TVSz-ből és Oktatásból kérdések megírása (~2-2 óra) 

● Mosogatás, rendrakás az irodában 
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