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KECSKEMÉTY OLIVÉR 

HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2016. május 1. és 2016. május 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 

 Részt vettem: 

 2 HK ülésen a(z) 4-ből. 

 2 db Mérnökinformatikus-képzés Szakbizottsági ülésen 

 ahol az IMSC-s tantárgyak tanulmányi adatlapjainak szerkesztési elveiről, az elkészült 

TAD-ok helyességéről illetve a Duális MSc képzésről beszéltünk. 

 Irodaátalakítós workshopon, melyet én tartottam. 

 1 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (2-ből) 

 Ügyeletet tartottam X alkalommal 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (tanulmanyi@) (12 levélre). 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK  

 

 Egyeztettem Bíró Alexandrával, Molnár Tamarával illetve Maschek Zsolttal az SCH Times, a HK 

news szerkesztői felelősi pozíciójáról illetve a vik.hk szerkesztői pozíciójáról. 

 1 darab Irodaátalakítós workshopot tartottam 

 

MUNKACSOPORTOKBAN VÉGZETT FELADATOK 

 

Tanulmányi munkacsoportban elvégzett feladatok 

 

 SZHVT-s Tanszéki Referensként a tanszéket érintő kérdésekben egyeztettem a tanszéki 

oktatókkal. 

 A mérnökinformatikus szak 4. féléves kérdőívének kiértékelésében segítettem. 

 Mérnökinformatikus-képzés szakbizottságának ülésein vettem részt. 
  



 

 
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1117 Budapest, Irinyi Jo ́zsef utca 42. 104 
Villamosmérnöki és Informatikai Kar http://vik-hk.bme.hu - hk@vik-hk.bme.hu 

Hallgatói Képviselet Tel.: 06-1-463-3657 

 

Pályázati munkacsoportban elvégzett feladatok 

 

Elkezdtem egyeztetni Recski András Professzor úrral az AIT 2016/2017 őszi pályázatáról. 

 

PR munkacsoportban elvégzett feladatok 

 

Bíró Alexandrával egyeztettem az SCH Times, a HK News illetve a vik.hk szerkesztéséről. 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 

Iroda-átalakítás projekt: 

 Az rossz irodai eszközök cseréje illetve a lenti chill sarok elkészítése. 

 Új eszközöket szerzek majd be, illetve a tárgyaló tároló helységét alakítom át pihenő sarokká. 

 Több dolog egyelőre a költségvetés alakításán múlik. 

 Egyeztettem Guzmics Gellért Mártonnal, az irodai fal lebontásáról. 

 Vásároltam egy új mikrohullámú sütőt az irodába. 

 Beküldtem a tervezetet az új eszközökről. 

EGYÉB FELADATOK 

 

Irodafelelősként igyekeztem biztosítani, hogy az irodában minden szükséges meglegyen. 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 

A hónap során, mint HVT-s tanszéki referens többször egyeztettem a tanszéki oktatókkal különböző 
felmerült kérdésekben, valamit a mérnökinformatikus képzés szakbiztottságának ülésein vettem részt 
és az ott felmerült témákhoz igyekeztem a hallgatók érdekeit képviselve konstruktívan hozzászólni. 
Ezeken felül elkezdtem egyeztetni a következő féléves AIT pályázattal kapcsolatban Recski András 
professzor úrral, továbbá irodafelelősként elláttam állandó feladataimat és az irodafejlesztési 
projektek végrehajtását terveztem és bizonyos dolgokat el is végeztem. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 20.000 FT 


