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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Szabados Dóra Erzsébet 
Időszak: 2017. 04. 13 - 2017. 05. 10. 

 

 

HK ülések, Kari Tanács ülések: 

● 2017. április 18. - HK ülés 

● 2017. április 19. - Rendezvényszervező Bizottság ülés 

● 2017. április 25. - PR Bizottság ülés 

● 2017. április 25. - HK ülés 

● 2017. április 26. - Kari Tanács 

● 2017. április 26. - Pályázati Bizottság ülés 

● 2017. május 02. - HK ülés 

● 2017. május 09. - Kollégiumi Bizottság ülés 

● 2017. május 09. - HK ülés 

 

Egyetemi bizottsági ülések: 

● 2017. május 05. - KOB 

 

Referensi, felelősi munkák: 

Kari lap felelős 

● Madarász Fannival az ösztöndíjosztás megbeszélése, táblázat elkészítése rá (1.5 óra) 

● a nyári számmal kapcsolatos egyeztetések (hogyan áll az újság, eddig kik nem küldték be 

a cikkeket, erre szankciók, hogy milyen büntetés legyen a késésért) 

 

Oktatási referens 

● vizsgarend: 

○ Matematika: véglegesítés 

○ Fizika: átlátható táblázat elkészítése Schaf Lili segítségével 

○ hallgatók tájékoztatása a Facebook csoportokban a vizsgákról 

● Oktatási Bizottság: 

○ kapcsolattartás az évfolyamfelelősökkel (emailek írása, felmerülő problémákra 

közösen megoldáskeresés) 

○ tárgykövetelmények átnézése és korrektúrázása (1.5 óra) 

○ tárgykövetelmények írása (6 óra) 

○ Prőhle Péterrel az Informatika 3 tárggyal való végleges egyeztetések emailben és 

személyes találkozás alkalmával (2 óra) 

○ Kovács Szilviával és Lestyan Bencével tanulmányi ügy megbeszélése 
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○ KOB listára érkező anyagok elolvasása, válaszolás emailekre (általános, kb. 4 

óra/hónap) 

● KOB: 

○ Felzárkóztató tárgyakkal kapcsolatban a KKK elolvasása és Prok Istvánnal 

egyeztetés (1 óra) 

○ OHV adatbázis: tanárokhoz tanszékek rendelése (8 óra) 

○ OHV Szabályzat elolvasása, észrevételek tevése (2 óra) 

○ Felvételi Szabályzat elolvasása, észrevételek tevése (2 óra) 

○ OHV kérdőívben kérdések pontosítása, további javaslatok tétele (2 óra) 

● KKB: 

○ 6 darab kérvény átnézése, véleményezése 

 

PR Bizottság: 

● április 25-ei ülés emlékeztetőjének elkészítése 

● 15 vicc beküldése 

● WC Pressek átnézése 

 

Rendezvényszervező Bizottság: 

● április 19-ei ülés emlékeztetőjének elkészítése 

 

Egyéb munkák: 

● 3 db HK írása 

● HK hírek és Facebook posztok helyesírási ellenőrzése 
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