A VIK Hallgatói Képviselet féléves beszámolója

Elnöki féléves beszámoló
A HK mozgalmas félévet tudhat maga mögött. Nagyfokú újítások kezdődtek több területen:
kidolgozásra került egy szociális pályázatokat segítő honlap (szochelp.vik.hk), folytatódott a komplex
pályázatos portál fejlesztése valamint több oktatási segédanyag készítése is megkezdődött. Az új
BPRof képzés sikeres elindításában a HK is szerepelt vállalt a bizottsági delegáltak képviselete révén.
A HK-ban az őszi időszakban személyi változások is történtek; ősz elején Le Trung Vietanh helyére
Manz Jánios került be, majd Oláh Lívia helyére Fehér János technikai felelőst hívta be a HK a
póttaglistáról.
A HK az állandó és eseti feladatit megfelelően ellátta.

Az alábbiakban a munkacsoportok féléves beszámolóit olvashatjátok

A Tanulmányi Munkacsoport féléves beszámolója
A Tanulmányi Munkacsoport a 2017/2018-as tanév első félévében rendszeresen ülésezett. Ellátta a
kötelező feladatokat, valamint kezelte az eseti ügyeket.**

Bizottsági üléseken való részvétel:



MISZB, VSZB, GISZB, EÜSZB, OB, KTB, KOB, Tudományos Bizottsági üléseken képviselet
EHK Külső Oktatási bizottság képviselet

Állandó feladatok a félév során:











Hallgatói megkeresésekre való reagálás e-mailben, telefonon és személyesen.
Tanulmányi ügyelet tartása hetente a személyes megkeresések kezelésére
Az OMR rendszerbe beérkező hallgatói dicséretek és panaszok közvetítése az adott
tanszék/oktató felé.
Tanszéki kapcsolattartás a referenseken keresztül
Oktatási dékánhelyettessel való kapcsolattartás
Kari Tanulmányi Verseny lebonyolítása
Vizsgarend és a következő féléves zh-rend összeállítása
BSc próbazáróvizsga szervezése
Specializációbesorolás lebonyolítása
Tanköri anyagok ellenőrzése, aktualizálása
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A félévben induló projektek:






Tanszéki referens rendszer megújítása, tanszéki referens ülések havonta
Digitális segédanyagok készítése
ZH utáni véleményezés
MSc-vel kapcsolatos egyeztetések, kérdőív a hallgatók körében
Specializációval kapcsolatos kérdőív készítése, tanszékekkel való egyeztetés

Eseti ügyek/aktualitások:








Problémakezelés hallgatók eseti ügyeiben
Tárgyakkal, számonkérésekkel kapcsolatos visszajelzések, problémák jelzése és megoldása az
oktatókkal közösen
A 2018-ban hatálylépő új OHV szabályzat véleményezése
2018 induló BProf képzés véleményezése különböző bizottságokban
Kerestünk új delegáltakat a szakbizottsági, felelősi posztokra.
Sikerült integrálni az újoncokat a munkacsoportba (ennek érdekében két csapatépülést is
tartottunk)
A munkacsoport részt vett a HK újoncképzésén

A Tanulmányi Munkacsoport ebben a félévben a kötelező feladatok mellett több új projektet indított.
Ezek közül az egyik legfontosabb a tanszéki referens rendszer megújítása volt. Új tanszéki
referenseket választottunk, akik havi rendszerességgel mentek látogatni a tanszékükhöz tartozó
tanszékvezetőt. Ezeken a havi megbeszéléseken aktualitásokról, tanszéki ügyekről, induló
projektjeinkről volt szó, ezzel segítve a kari kapcsolattartást.
Több felmérést indítottunk annak érdekében, hogy átfogó képet kapjunk egy adott témáról. A ZH
utáni véleményezések célja az volt, hogy részletes, még frissen írt hallgatói visszajelzéseket
továbbíthassunk az oktatóknak, és jobbá tehessük a számonkéréseket hosszútávon.
Ezen kívül MSc-vel és specializációval kapcsolatos kérdőíveket indítottunk.
A munkacsoport különösen fontos feladatának tartja a segédanyagok létrejöttét az egyes tárgyakhoz,
ennek érdekében indítottunk egy projektet. Ennek célja, hogy hallgatók bevonásával segédanyagok
készülhessenek azokhoz a tárgyakhoz, amelyekből nincs vagy nem megfelelő segédanyag van.

A Juttatási Bizottság féléves beszámolója

Az őszi félév eső heteiben zárult le a rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás pályázatok
benyújtása, ezután elektronikusan előbíráltuk a leadott pályázatokat és tájékoztattuk a hallgatókat az
esetleges hiányaikról. Pótlási időszakot biztosítottunk, és az igazolások pótlásával kapcsolatos
hallgatói problémákat igyekeztünk megoldani, a hallgatók gördülékeny pályázását segíteni.
Megszerveztük szeptember hónapra a pályázatok személyes bemutatását, ezzel párhuzamosan még
a hiánypótlásokat bíráltuk el. Az időszakban a Juttatási Bizottság 16 tagja vett részt a szociális
pályázási munkálatok lebonyolításában, nagyságrendileg 1775 hallgatói pályázatot bíráltunk,
válaszoltunk a beérkező leveleinkre levelezőlistáinkon.
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Ezzel párhuzamosan elkészült a 2017/18/1 időszak normatív költségvetése, ahol meghatároztuk,
hogy a rendelkezésünkre álló keretet hogyan osztjuk fel a tanulmányi ösztöndíj, a KBME ösztöndíjak
és a kiegészítő ösztöndíjak között, ezután elkészültek az őszi félév tanulmányi ösztöndíjtáblái.
Október hónapban a rendszeres szociális pályázatok utómunkálataival foglalkoztunk. Ezután a
tanulmányi ösztöndíj kapcsán beérkezett kérvényeket kezdtük el bírálni.

A PR Munkacsoport féléves beszámolója

A VIK HK PR Munkacsoportja a 2017/18-as tanév őszi félévben elindult egy felfelé ívelő,
átgondolásokkal, változtatásokkal kövezett úton, mely korántsem ér véget a félév végével. A
munkacsoport havi rendszerességgel ülésezett, ezenkívül számos workshop-ot tartott - szám szerint
6-ot.
A félév folyamán a munkacsoport ellátta kötelező feladatait, mint az EHK felől érkező hírek hirdetése,
valamint a saját listára küldött hirdetési kérések vizsgálata, majd esetenként ezen hírek publikálása.

Augusztus utolsó napjaiban került megrendezésre az elsőévesek kollégiumi beköltözése, melyen a HK
egy lelkes kis csapata is részt vett állomásként. A HK-sok izgalmas feladatokkal, érdekes kérdésekkel,
és nem utolsó sorban finom süteménnyel várták a csillogó szemű gólyákat. Az ezt követő napokban
pedig a HK mandátumosainak nagy része ellátogatott a kari évnyitóra, ahol személyesen
bemutatkoztak az elsőévesekből álló közönségnek.
Ezzel egyidejűleg elkezdődött a szociális pályázatok bemutatása, melynek - és azt megelőzően magát
a szociális pályázatot is - PR-olásával is foglalkozott a munkacsoport.
Emellett a Tanulmányi Munkacsoport PR sem tétlenkedett, igyekezett a hallgatók számára fontos
kérvényeket, félévkezdési információkkal ellátni a hallgatókat.
A félév első heteiben foglakozott a Munkacsoport a VIKÖ és Szakmai KBME Ösztöndíjak hirdetésével
is, valamint beütemezte a félév későbbi részében kiírásra kerülő pályázatok hirdetési tervét is.
A félév folyamán a munkacsoport szerepelt a HK újoncképzésének egy alkalmán is, melyre érdekes, a
munkacsoport munkáját népszerűsítő, kedvcsináló feladatokkal készült.
Az újoncképzés után több újonc is érdeklődést mutatott a munkacsoport iránt, őket folyamatosan
vontuk bele a munkacsoport feladataiba. Többen közülük a félév vége felé már önálló feladatot is
vállaltak, amit nem kicsi sikernek könyvelhetünk el, hiszen velük a munkacsoport állandó létszáma
túllépte a 15-öt.
Októberben elkezdődtek az egyetemi Nyílt nappal kapcsolatos előkészületek, a közös HSZI-s
egyeztetéseken a VIK HK képviselve a Kommunikációs Referens vett részt. November első napjaiban
a munkacsoport is elkezdte a készülődést, felkészítő dokumentumot állított össze a standolóknak, a
német képzés felsőbb éveseinek és az IMSc program tagjainak közreműködésével összeállításra
került a standoló hallgatók csapata, akik a nap folyamán több száz középiskolásnak meséltek Karunk
képzéseinek előnyeiről, ezzel felkeltve az érdeklődésüket a képzéseink iránt.
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December hónap beköszöntével elkezdődtek tavaszi félév szociális pályázatának PR-jának
előkészületei, melyek során megszületett az időszak hirdetési ütemterve.
A félév során azonban ezeken kívül sikerült a munkacsoportnak megújítania a VIK HK közösségi
oldalakon való megjelenését: elindult az Instagram oldal, valamint a facebook-os tartalmak
megjelenése újításokon esett át, így a régi csupán szöveges, vagy egyszerű képpel társított hírek
helyett most már fiatalos, könnyed hangvételű, humorosabb posztok vették át a helyet, mellyel rég
nem látott mennyiségű hallgatót sikerül elérni egy-egy hírrel.

A Pályázati munkacsoport féléves beszámolója

A 2017/2018/1. félévben a Villanykari közéleti ösztöndíjat, Szakmai Kari BME Ösztöndíjat, Utazási
pályázatot, Konferencia pályázatot, Konzultáció pályázatot, Jegyzetpályázatot, Aquincum Institute of
Technology pályázatot írtunk ki.
Utazási pályázatra nem jelentkeztek idén.
Konferencia pályázatra 1 jelentkező érkezett. Ő 35.000 Ft támogatásban részesült.
SzKBME és VIKÖ pályázatot kiemelkedően sokan adtak le, az eredmények itt találhatók:
https://vik.hk/hirek/szakmai-kbme-es-villanykari-kozeleti-osztondij-eredmenyek-0
Konzultációs pályázatot 6-an adtak le; a pontos eredmények és a megítélt ösztöndíjak itt találhatók:
https://vik.hk/hirek/konzultacio-palyazat-eredmenyek-201718-osz
Jegyzetpályázatot nem adtak le.
AIT pályázatot 1 ember adott le.
A félévében a munkacsoport aktívan végezte munkáját, új projekteken dolgozott valamint ellátta
állandó feladatait.
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