
 

 

 
 

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 

PALOTÁS BOLDIZSÁR 
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. 

 Kari Tanácson 

 Villamosmérnök Szakbizottsági ülésen 

 ahol az IMSc program tantárgyi adatlapjairól, a Programozás alapjai 1 tárgy 

adatlapmódosításáról, és az IMSc-program átfogó tájékoztatójáról volt szó 

 Oktatási Bizottsági ülésen, ahol az alábbi témákról esett szó: 

 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 

 Specializációbesorolásról 

 Kari Tanulmányi Bizottság ülésen, ahol a keresztfélévben meghirdetendő tárgyakról volt 

szó, és ezek listáját határoztuk meg 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (tanulmanyi@, szakirany@) sok alkalommal, 

és párszor telefonon 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Specializációbesorolás 

 A program átírását végeztem elsősorban 

 Egyeztettem többször személyesen vagy telefonon Tevesz Gáborral a besorolás különböző 

részleteiről, amik korábban nem voltak lerögzítve 
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 Feltettem SCH Gitre a programot, és dokumentáltam a működését a kód 

kommentezésével, általános leírással 

 Létrehoztam az új szabályok szerinti kritériumellenőrzést és átlagszámítást végző részt, 

valamint az új szabályok szerint működő besorolórészt 

 Válaszoltam a közben felmerült hallgatói kérdésekre, illetve ahol tényleges problémát 

jeleztek, ott igyekeztem azt azonnal (lehetőleg órán belül) javítani 

 Itt végigolvasható tényleg, hogy mit csináltam: 

https://git.sch.bme.hu/hk/cornelius/commits/master 

 TVSZ véleményezésben részt vettem 

PÁLYÁZATI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

  

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Egyszer kitettem egy hírt a weboldalra 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

  

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 
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A specializációbesorolással rengeteg idő elment, de végül sikerült jól megoldani a problémákat. 
Szerencsére vizsgáim nemigen voltak a félévben, így ez nem vett el időt ezektől, egyébként nem 
tudom, hogyan oldottuk volna meg. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 35.000 FT 


