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TANULMÁNYI MUNKACSOPORT 
FÉLÉVI BESZÁMOLÓ 

a 2018. február 5. és 2018. szeptember 2. között végzett tevékenységéről 
 

A TMCS képviselte a hallgatókat az alábbi bizottságokban 

 Kari Tanulmányi Bizottság 5 fő 
 Oktatási Bizottság 4 fő 
 Kari Kreditátviteli Bizottság 1 fő 
 Szakbizottságok 

 Villamosmérnöki-képzés szakbizottsága 2 fő 
 Mérnökinformatikus-képzés szakbizottsága 2 fő 
 Egészségügyi mérnök-képzés szakbizottsága 2 fő 
 Gazdaságinformatikus-képzés szakbizottsága 2 fő 

 Az oktatási referens képviselte a VIK-eseket az EHK-s Külső Oktatási Bizottságban 
 Az oktatási referens képviselte a hallgatókat a Dékáni Tanácsban 
 Az oktatási referens heti rendszerességgel részt vett az eseti KTB-n, ahol a Neptunban leadott 

tanulmányokkal kapcsolatos kérvényeket bíráltuk el 
Szerkesztés 

KÖTELEZŐ FELADATAINK 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORT ÜLÉST TARTOTTUNK 

 Az időszak során szorgalmi időszakban heti rendszerességgel tanulmányi munkacsoport ülést 
tartottunk. 
 

TANSZÉKI REFERENS RENDSZER 

 Nyár végén ülést tartottunk, ahol kitűztünk új célokat és ütemterveket, meg témákat, amiket 
viszünk beszélgetni a tanszékekhez. 

 Félév végén 3 új referenst választottunk (IIT, EET, SZIT) 
 A GTK-GPK-TTK kapcsolattartóra idáig külön posztok voltak, ezt már egy TTK-GTK 

külkapcsolati referens látja el, a félév kezdetekor egyszer kellett felkeresnünk a matematikai 
intézetet. 
 

TANULMÁNYI ÜGYELET 

 Minden kedden 18:00 - 19:00 között az irodában tartózkodott az oktatási referens, hogy 
segíthessen bármilyen ügyben 
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TANULMÁNYI LEVELEZÉS 

 Ebben az időszakban is nagyon sok levéllel kerestek minket a tanulmanyi@vik.hk levelezőlistán, 
ezeket a kérdéseket megválaszoltuk, főleg a vizsgaidőszak és regisztrációs hét idejében. Összesen 
440-en küldtek levelet ebben az időszakban erre a címre. 
 

SPECIALIZÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ 

 Megtartottuk a specializáció tájékoztató HK-s blokkját 
 A Villamosmérnök BSC-s hallgatóknak 
 A Mérnökinformatikus BSC-s hallgatóknak 
 Az MSC képzésre jelentkezőknek 
MEGSZERVEZTÜK FÉLÉV VÉGÉN AZ MSC PRÓBAFELVÉTELIT 

 13 villamosmérnöki és 26 mérnökinformatikus felvételi feladatsort írtak 
 A ZV-t az éles előtt 6 nappal egy szerdai napon írták este 17:15-19:15 között 
 Az eredményeket közzétettük aznap este 22:00-kor 
 A feladatsorokat is közzétettük, sajátjukat elvihették az irodából 
Szerkesztés 

ELŐREHALADÁSAINK 

BPROF KÉPZÉS 

Nagyon sokat foglalkoztunk az alakuló képzés segítésében a Karnak. A beérkező témákat átbeszéltük 
a lehető legrészletesebben és az eredményt képviseltük a bizottságokban és a tanszékeken. 

PR 

 Aktualitások esetén a területi PR-oson keresztül hirdettük az információkat a hallgatók felé 
 

ZH REND 

 Az őszi ZH rendet többször átnéztük és sikerült konstruktívan rávenni a KTB-t a hallgatóknak 
ideálisabb változat elfogadására. 
 

GÓLYATÁBOR 

 A seniorok gólyatáboros HowTo-ját aktualizáltuk, főleg az új képzés kapcsán került bele sok 
dolog. 
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FÉLÉV KEZDETE 

 Aktualizáltuk a tanköri foglalkozásokra szánt anyagokat, főleg a BProf képzés kapcsán került bele 
sok új cikk. 
 

VILLAMOS MSC-N TÁRGYCSERE 

 A HVT kezdeményezésével beszálltunk egy projektbe, hogy kicseréljünk két főspecializációt 
érintő 1. és 2. féléves tárgyat, hogy amire épül egy másik 1. féléves tárgy az később legyen. 

 Megírtuk az előterjesztést a HVT-nek, véleményezés után javítottuk. 
 A VSZB-s elfogadás folyamatban van. 
 


