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NÁNÁSI DÁNIEL 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2018. április 1. és 2018. április 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 
 Részt vettem: 

 4 HK ülésen a(z) 4-ből. 
 1 Kari Tanácson 
 1 projektötletek workshopon 
 1 db Juttatási Bizottság ülésen 
 1 db PR Munkacsoport ülésen 
 1 Munkacsoport Vezető ülésen 

 Tanulmányi ügyeletet tartottam 2 alkalommal 
 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon 

 2 telefonhívásra: tanulmányi szabályok egyeztetése 
 29 tanulmányi@ listára érkező levélre 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 
 Egyeztettem 

 Szabó Dorottyával, az előző oktatási referenssel 
 A kötelező feladatokról 
 A bizottsági delegáltakról 
 Az újoncok kezeléséről 
 Az ülések tartásáról 
 Az oktatási referens poszt szerepköréről 
 A TMCS aktuális projektjeiről 

 Az oktatási dékánhelyettessel 
 Személyi változást illetően (új jellegem) 
 A specializáció tájékoztatót illetően 
 A specializáció besorolást illetően 
 A ZH- és vizsgarend aktuális problémáiról 

 Két újonccal (Leicht Ferenccel és Szatmáry Péterrel) 
 a tanulmányi levelezést illetően 
 tanszéki referens rendszert illetően 

 A technikai csoporttal (Fehér Jánossal és Boross Lászlóval) 
 A verseny.vik.hk ideiglenes változatáról 
 Az újoncok listára kerüléséről 
 Az újoncok HK-s e-mail címeiről 

 Borsos Dániel (Borisszal) és Maschek Zsoltival 
 A specializáció besorolás feladatköréről 

 1 db Tanulmányi Munkacsoport ülést tartottam 
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 Részt vettem: 
 1 Dékáni Tanácson 
 1 kérvénybíráláson 

 Megválasztottuk TMCS ülésen a 7 oktatással kapcsolatos bizottsági delegáltakat (bár SZMSZ 
szerint a Minőségbiztosítási Bizottság is a TMCS hatásköre, nincs nagy jelentősége) 
 KTB 
 OB (ezt HK ülésen) 
 VISZB 
 MISZB 
 EÜSZB 
 GISZB 
 KKÁB 
 A tagokról egyeztettem a bizottság elnökeivel és az oktatási dékánhelyettessel is. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 3×10 perces előadást tartottam az IB028-ban a specializációbesorolásról (vill, inf) és az MSc-re 

való jelentkezés HK-t érintő ügyeiről (ösztöndíj, kollégium) 
 Ehhez aktualizáltam a régi ppt-ket. 

 Egyeztettem Aczél Annamáriával a Dékáni Hivataltól és oktatókkal a Kari Tanulmányi 
Versenyeket illetően, hogy frissítsem a verseny.vik.hk honlapot. 
 Dátumok aktualizálása 
 Két új verseny felvitele 
 Egy verseny angol adatlapja 

 Elkészítettem a gazdasági és humán kötelező tárgyakról szóló kérdőívet, meghirdettem és ki és 
értékeltem 

PÁLYÁZATI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 Átnéztem a digitális segédanyaggal kapcsolatos új tervezett pályázati kiírást 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 Kari Tanulmányi Versenyek hirdetésééinek elkészítése 
 Specializáció tájékoztató hirdetéseinek elkészítése 
 Figyeltem az egyetemi hírcsatorna levelezési listát 
 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETEI FELADATOK 

 
 Rendszerelmélet tárgy újragondolása: 



 

 
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1117 Budapest, Irinyi József utca 42. 104 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar http://vik-hk.bme.hu - hk@vik-hk.bme.hu 
Hallgatói Képviselet Tel.: 06-1-463-3657 

 Célunk, hogy szeptemberben már egy jobban átgondolt kurzusként induljon a tárgy, ami az 
informatikusoknak aktuálisabb és hasznosabb tananyagot ad át. 

 Egyeztettem az oktatási dékánhelyettessel ezzel kapcsolatban, tanácsokat adott, hogyan 
tárgyaljunk a tanszékkel és elmondta, hogy egy tárgy újragondolása a MISZB-en keresztül 
történik. Továbbá egyeztettem Radványi Patrikkal, a tárgy egyik demonstrátorával és 
projektfelelőssel. Jelenleg egyeztetünk közös időpontot a tanszékiekkel. 

 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
Szerintem sikeresen átvettem a posztot és a feladatköröket. Az első két hétben nagyon sok dolog 
nehezedett rám, így a TMCS-n kívüli HK-s, többi munkacsoport ügyeivel nem tudtam annyit 
foglalkozni. A tanulmányi munkacsoport úgy érzem egyenes úton halad. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


