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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Gerner Alexandra 

Időszak: 2021. 10. 01. – 2021. 10.31. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2021. október 4. - HK ülés 

● 2021. október 11. - Rendkívüli HK ülés  

● 2021. október 13. - Kari Tanács  

● 2021. október 18. - HK ülés  

● 2021. október 25. - HK ülés  

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2021. október 3. - Oktatási Bizottsági ülés  

Referensi, felelősi munkák: 

● Alapvető alelnöki feladatok ellátása:  

o Emlékeztetők korrektúrázása 

o Beszámolók bírálása, személyes beszélgetések a képviselőkkel 

o Többszöri egyeztetés Magyar Boglárkával, Zoller Zitával és Nagy Ynnával  

o Folyamatos rendelkezésre állás 

o Folyamatos segítségnyújtás az elnöknek a teendőkben és stratégiaalkotásban 

● HK ZH felkészítésben való részvétel:  

o HK ZH felkészítő 3. teszt elkészítése a képviselet számára és azok javítása  

o 2021. október 1-3: HK ZH felkészítő hétvégén való részvétel és segítségnyújtás 
képviselőtársaimnak a felkészülésben  

o Saját területi részeimre való önálló készülés (Általános Haladó, Vezetőségi)  

o 2021. október 3. - Teszt összeállításában való segítségnyújtás Lestyan 
Bencének  

o 2021. október 4. - Tesztek kijavítása és végleges kiértékelése  

o Korábbi anyagok összegyűjtése és továbbítása a képviselet számára  

o 2021. október 11. - HK ZH-n való részvétel  

o HK ZH fellebbezések összegyűjtésének elkezdése és javítási hibák összeszedése  

● 2021. október 4. - Egyeztetés Nagy Ynna Ilonával  

● 2021. október 5. - Egyeztetés Nagy Ynna Ilonával és a beszámolók elbírálása  

● 2021. október 7. - Részvétel a Mentor gyűlés elején  

● 2021. október 13. - Egyeztetés Aszódi Attilával és Simon Ferenccel a kari 
kommunikációról és az elvégzendő feladatokról 
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● 2021. október 17. - Elnökségi megbeszélésen való részvétel Nagy Ynna Ilonával  

● Búcsúvacsora megszervezése az Alumni számára:  

o Teendők összegyűjtése, feladatok kiosztása  

o Tájékoztató e-mail megírása  

o Kapcsolatfelvétel a búcsúztatandó képviselőkkel  

o Folyamatos kommunikáció Oroszki Norberttel a gazdasági megvalósítással 
kapcsolatban 

● Képviselők projektjeinek összegyűjtése és elküldése számukra a személyes 
megbeszéléseket követően  

● 2021. október 24. - Elnökségi megbeszélésen való részvétel Nagy Ynnával  

● TTK Bál költségvetés elkészítése Nagy Ynna Ilonával, HK hétvége italrendelés és 
beszerzés összeállítása  

● 2021. október 28. - Online egyeztetés Nagy Ynna Ilonával 

● Közéleti naptár létrehozása, feltöltés programokkal  

Belső bizottságban végzett munkák: 

● PR Bizottság:  

o cikk írása a Matematikus Esttel kapcsolatban a WC Pressbe  

o PR Bizottsági tagság pályázat véleményezése  

Egyéb munkák: 

● 2021. október 1. - Megbeszélésen való részvétel Simon Ferenccel  

● 2021. október 4. - Részvétel a FUN4U-n és segítségnyújtás Sájerman Klárának  

● HK hétvége szervezésben való segítségnyújtás, e-mailes egyeztetés a szállással  

● Egyeztetés a kollégiumi gondnokkal a lomtalanítás lehetőségéről (hűtőszekrény 
eltávolítása a tárgyalóból)  

● Rendezvényhelyszínek keresése a TTK Bálra, az esetleges egyetemi épületekben való 
szervezésről egyeztetés többekkel  

● Egyeztetések a Matematikus Est megszervezésével kapcsolatban  

● 2021. október 18. - Részvétel a FUN4U előadáson  

● FUN4U! előadás elkészítése a gazdaság, rendezvény és közélet területekről + Kahoot 
készítése ugyanezen témákban a nyereményjátékhoz  

● 2021. október 25. - Részvétel a FUN4U-n, segítségnyújtás az előkészületekben és 
előadás megtartása  

● Matematikus Est helyszín lefoglalása 

● Matematikus Est plakát elkészítése  

● Matematikus Est borító elkészítése  

● KAPOCS SZMSZ véleményezése  

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra 139 700 Ft és a pályázaton elért összpontszám 

232,83 pont. 
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