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BELUZSÁR ÁDÁM 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2016. június 1. és 2016. június 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 3 HK ülésen a(z) 3-ból, ebből 1 rendkívüli. 

 Kari Tanácson 

 1db Oktatási Bizottsági ülésen 

 ahol volt szó a(z) : 

 BSc 7. félév zárásának szervezéséről 

 változásokról az egészségügyi mérnöki mesterszakon 

 Integrált BSc-MSc program kidolgozásáról 

 Dual-degree német nyelvű képzés indításáról 

 Kari szakmai gyakorlat szabályok módosulásáról 

 A Programozás alapjai 1. tantárgy módosításáról villamosmérnöki 

szakon 

 Új tanulmányi és vizsgaszabályzat ismertetésérő 

 Specializáció besorolásról 

 1 db Kari Tanulmányi Bizottság ülésen 

 ahol a keresztféléves tárgyindításokról volt szó 

 2 db Külső Oktatási Bizottság ülésen 

 ahol az új TVSZ tervezetet véleményeztük 

 Ügyeletet tartottam 2 alkalommal 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre: 

 tanulmányi@-on 41 levélre 

 telefonon 5 hívásra 

 személyesen 5 embernek 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Egyeztettem 9 alkalommal Tevesz Gábor oktatási dékánhelyettessel az egyes hallgatókat érintő 

problémákról. 

 Egyeztettem Tevesz Gáborral, Palotás Boldizsárral és Molnár Tamarával a specializáció 

beosztásról számos alkalommal. 
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 Egyeztettem Scheigl Józseffel, Czárth Csanáddal és Egyed Gáborral a referens helyettesi 

poszttal kapcsolatban 

 Felügyeltem és segítettem a specializáció beosztás menetét. 

 Részt vettem a közösségi pont osztásban a többi munkacsoport vezetővel együtt. 

 Készítettem féléves beszámolót a Tanulmányi munkacsoport elvégzett feladatairól. 

 Részt vettem 3 kérvény bíráláson. 

 Egyeztettem a PR munkacsoporttal, az IMSC, a diplomaosztó és specializáció választással 

kapcsolatos hírekről. 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Sok időmet lekötötte a képviseletben betöltött szerepem, sajnos ez és más elfoglaltságaim elvonták a 
figyelmemet a tanulmányaimról. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 50.000 FT 


