A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Lestyan Bence
Időszak: 2021. 09. 01. – 2021. 09. 30.
Kari és HK üléseken való részvétel:
●

2021. szeptember 6. - HK ülés

●

2021. szeptember 8. - Kari Tanács ülés

●

2021. szeptember 20. - HK ülés

●

2021. szeptember 27. - HK ülés

Referensi, felelősi munkák:
●

●

Informatikai felelősi munkák:
o

Kvantumregisztrációk kezelése szeptember közepével bezárólag

o

Informatikai beszerzések rögtönzött összeszedése, eseti rövid megbeszélések a
témában a TTK egyes tagjaival, termékek kiválasztása

o

TTK HK nyomtatójával kapcsolatos egyeztetések a HSZI-vel

Oktatási referensi munkák:
o

o

Teljesítményértékelési ütemterv:
▪

Ütemterv új szabályairól egyeztetés a kar vezetőivel, illetve az oktatók
hozzáállásáról

▪

Ütemtervekkel kapcsolatos levelezések elindítása a Fizika BSc három
évfolyamán

▪

Kommunikálás az oktatókkal

▪

Egyeztetés az ütemtervek elkészítéséről Sájerman Klárával

▪

Egyeztetés Dr. Prok Istvánnal

Tárgygráf
▪

o

tárgygraf.hu fork, majd futtatása és az ahhoz szükséges eszközök
letöltése

Önköltségi kérelemmel és a Fizika BSc mintatantervvel kapcsolatos rövid
egyeztetés Vida Máriával

Egyéb munkák:
●

Tanulmányi ösztöndíjosztással kapcsolatos munkák:
o

HHCS kialakítás átgondolása, javaslatok tétele

o

Tudásátadás Kránitz Péterrel:

o

▪

előző féléves adatok megkeresése

▪

munkák első felének elvégzése

adatok ellenőrzése (félévek, átlagok, kreditek, felvételi elbeszélgetés pontjai stb)
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●

o

osztás közben függvények javítása, eseti segítségnyújtás

o

Excel táblázat befüggvényezése, mivel a Python által outputként kezelt Excel
nem volt megfelelő. Ez több munkaórát követelt meg így.

HK ZH :
o

ütemezés átnézése és véleményezése

o

folyamatos egyeztetés Gerner Alexandrával

o

2021. szeptember 19. - HK ZH felkészítő tartása a képviselet számára Gerner
Alexandrával

o

2021. szeptember 20. - HK ZH teszt készítésében való segédkezés, azok
kiértékelése

o

2021. szeptember 26. - HK ZH felkészítő tartása a képviselet számára Gerner
Alexandrával

o

2021. szeptember 27. - HK ZH teszt készítése a képviselet számára, azok
kiértékelése

o

HK ZH felkészítő hétvége ütemezésének véleményezése

o

kérdések, aggályok megfogalmazása az EHK felé

●

2021. szeptember 6. - Takarítás az irodában Gerner Alexandrával, Felber Benedekkel
és Oroszki Norberttel

●

2021. szeptember 30. - Közös irodatakarításon való részvétel

●

Hallgató tanácsadás az alábbi témákban:

●

o

áthallgatás az ELTE-re

o

átsorolás, visszasorolás

Eseti megbeszélések a TTK HK elnökségi tagjaival

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra 42 000 Ft és a pályázaton elért összpontszám 70
pont.
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