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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Sándor Zsófia 

Időszak: 2022. 01. 01. – 2022. 01. 31. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2022.01.10. - HK ülésen való részvétel 

● 2022.01.12. - Kari Tanácson való részvétel 

● 2022.01.18. - Stratégiai ülésen való részvétel 

● 2022.01.18. - HK ülésen való részvétel 

● 2022.01.31. - HK ülésen való részvétel 

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2022.01.11. - Kollégiumi Bizottság ülésen való részvétel 

Külső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2022.01.26. - Külső Kollégiumi Bizottság ülésen való részvétel 

Kollégiumi ülések: 

● 2022.01.06. - Mentor gyűlésen való részvétel 

Referensi, felelősi munkák: 

 Kollégium 

● Kollégiumi Felvételi Pályázat többszöri átnézése 

● Végleges Kollégiumi Felvételi Szabályzat  elkészítése  

● Kefir űrlapok készítés 

● Általános teendők végzése 

● Mentor pályázatok átnézése 

● Közösségi pontok kiosztása kollégiumi férőhelyek osztásához  

● Hallgatói kérdések megválaszolása 

● Kollégiumi férőhelyhez szükséges Neptun adatok 2021/22/1 excel táblázat kitöltése  

● Költözési irányelvek című dokumentum átnézése 

● Kollégiumi északi és déli szobák arányának több félévre visszamenőleg átnézése 

● Kollégiumi területek körbejárása 

● TTK-GPK kevert szobák táblázat készítése és igények felvitele 

● Elhelyezés kérése más karhoz tartozó kollégiumban kari igények elbírálása 

● Pályázatot nem leadott hallgatók költözésről értesítése  

● Kollégiumi férőhelyek kiosztása és egyeztetés róla a HSZI-vel 
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●  Előzetes és végleges eredmény dokumentum készítése és közzététele  

● Kollégiumi szobabeosztás elkésztése 

● Egyeztetés Lévai Imrével a kollégiumi szobák megosztásáról 

● Kármán Tódor Kollégium  szobabeosztás sablon kitöltése  

● Végleges kollégiumi osztás közzététele és HSZI-vel egyeztetés róla  

 

Közélet 

● PR bizottság  segítése a Körök és szakkollégium angol leírásával kapcsolatban 

● Gödi tábor hirdetése 

● Előző és következő féléves beszámolók rendszerezése 

Egyéb munkák: 

● 2022.01.24. - HK ZH felkészítésen való részvétel 

● 2022.01.31. - HK ZH felkészítésen való részvétel 

● 2022.01.23. - Utánpótlás ülésen való részvétel 

● 2022.01.26. - Szakmai Nap megbeszélésen való részvétel 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra 69 000 Ft és a pályázaton elért összpontszám 115 

pont. 
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