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

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 
 Részt vettem: 

 4 HK ülésen a 4-ből. 
 1 EÜ mérnök Szakbizottsági ülésen 

 Beszéltünk a képzés növekedéséről és az ezzel kapcsolatos infrastrukturális 
változásokról. Szó esett a képzésen a matematika és fizika tárgyak hallgatói 
teljesítéséről. 

 Külső Szociális Bizottság ülésen 
 Ahol Rendkívüli szociális pályázatokat fogadtunk el. 

 Hallgatókat segítő projektekről szóló workshopon 
 1 db Juttatási Bizottság ülésen (az 1-ből) 
 1 db PR Munkacsoport ülésen (az 1-ből) 
 1 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (az 1-ből) 

 Ügyeletet tartottam 1 alkalommal 
 Válaszoltam egy személyesen nekem címzett hallgatói levélre. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 
 Egyeztettem Juhász Dianával az következő szociális pályázat leadási időszak új bírálóiról. 
 Egyeztettem a korábbi 3 szociális referenssel a poszt átvételével kapcsolatban. 
 Egyeztettem az EHK szociális referensével az előző őszi és tavaszi időszakban beérkezett 

pályázatok elhelyezéséről. 
 1 darab Juttatási bizottság ülést tartottam, melyen: 

 Elindítuttunk 3 tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos projektet. Egy a teljesítmény alapú 
ösztöndíj lehetőségeit vizsgálja, egy a Kredit Index alapú ösztöndíj osztást vizsgálja felül. Egy 
másik pedig a hallgatók véleményét méri fel a lehetséges ösztöndíj osztási módszerekről. 

 Megbeszéltük a következő pályázat bírálási időszakra a pályázat bírálóinak toborzásának és 
felkészítésének módját. 

 4 hallgató ösztöndíj felülvizsgálati kérvényét bíráltam el. 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 Ülés összehívás és megtartás. 
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RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
Újonnan megválasztott munkacsoport vezetőként egyeztettem az elődeimmel a munkacsoporttal 
kapcsolatos tudás és tapasztalat átadással kapcsolatban. Igyekeztem a lehető legjobban ellátni a 
feladataim. A munkacsoport ülésén 3 projektet indítottunk. Ezen túl jártam a többi munkacsoport 
üléseire és HK ülésekre, továbbá workshopon is részt vettem. Így igyekeztem a HK működéséhez a 
legtöbbet hozzátenni. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 28.000 FT 


