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EGYED GÁBOR 
HAVI BESZÁMOLÓ 

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

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 2 HK ülésen a(z) 2-ből. 

 Villamosmérnöki Szakbizottsági ülésen, ahol 

 Integrált BSc-MSc program kidolgozásáról, 

 Dual-degree német nyelvű képzés indításáról volt szó. 

 Oktatási Bizottság ülésen, ahol 

 BSc 7. félévről, 

 Egészségügyi mérnök képzésről, 

 Integrált BSc-MSc program indulásáról, 

 Dual-degree német nyelvű képzés indításáról, 

 Kari szakmai gyakorlatról, 

 Új tanulmányi és vizsgaszabályzatról, 

 Specializáció besorolásról volt szó. 

 Kari Tanulmányi Bizottság ülésen, ahol 

 Kereszt féléves tárgyak indításáról volt szó 

 Gólyaimpulzus workshopon 

 1 db Juttatási Bizottság ülésen (1-ből) 

 Válaszoltam 30 hallgatói kérdésre levelezőlistákon (tanulmanyi@). 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Jegyzőkönyv vezetőként egyeztettem a munkacsoportok vezetőivel a beszámolójukkal 

kapcsolatban 

 Utánpótlás felelősként egyeztettem öt nevelőtanárral, illetve Molnár Tamarával 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Levelezéssel kapcsolatban egyeztettem a munkacsoport tagjainak jelentős részével 

 Beluzsár Ádámmal rendszeresen egyeztettem a futó projektekkel kapcsolatban 



 

 
 

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 

 Tanulmányi levelezést menedzseltem: leveleket osztottam, válaszoltam rájuk, illetve tanszéki 

referensekkel egyeztettem az aktuálisan felmerülő ügyek miatt 

 Boros Lászlóval egyeztettem a levelező rendszer miatt 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Beszélgettem Beluzsár Ádámmal, Czárth Csanáddal és Scheigl Józseffel az oktatási referens 

helyettes poszt kidolgozásáról és elvárásairól 

 Beszélgettem Czárth Csanáddal és Scheigl Józseffel a Hallgatói Képviselet nyári táborának 

rendezésével kapcsolatban 

 Beszélgettem Czárth Csanáddal és Scheigl Józseffel a nyári vállalásaimról 

 Beszélgettem Czárth Csanáddal az április óta eltelt időszakról 

 Részt vettem közösségi pont osztáson 

 Jegyzőkönyvet vezettem két alkalommal 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
A vizsgaidőszakban sajnos kevesebbet tudtam a feladataimmal foglalkozni, de a hónap végétől 
nagyon sok időt töltök az elmaradások pótlásával, illetve a futó projektek előre haladásával. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 30.000 FT 


