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MOLNÁR TAMARA 

HAVI BESZÁMOLÓ 

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

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 

 Részt vettem: 

 4 HK ülésen a(z) 4-ből. 

 Kari Tanács előtti megbeszélésen 

 Kari Tanácson 

 Oktatási Bizottsági ülésen 

 ahol az integrált MSc képzősről volt szó 

 HK tábor workshopon 

 1 db Juttatási Bizottság ülésen 

 1 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen 

 Ügyeletet tartottam 5 alkalommal (egy alkalommal tanulmányi ügyelet helyettesítést is tartottam) 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon 

 POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 

Szociális referens 

 

 Tartottam egy JB ülést 

 ahol visszacsatoltunk az előző szoc időszakról és megbeszéltük a féléves terveket 

 Külső Szociális Bizottság ülésen voltam 

 ahol rendkívüli szociális pályázatokat bíráltunk el 

 A HSZI-től érkező ösztöndíj korrekciókat kezeltem 

 Knoll Juditnak segítettem felkészülni a Juttatási Bizottság munkájáról a HK-s képzésre 
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MUNKACSOPORTOKBAN VÉGZETT FELADATOK 

 

Tanulmányi munkacsoportban elvégzett feladatok 

 Tanszéki referens gyűlésen voltam 

 A HIT tanszék tanszékvezetőjénél voltam Hudák Zsuzsannával az aktualitásokról beszélgetni 

 Barbarics Tamással egyeztetem az IMSc képzésen lévők tanulmányi ösztöndíj lehetőségeiről 

 
PR munkacsoportban elvégzett feladatok 

 Gólyaszerdán beszélgettem az érdeklődőkkel 

PROJEKTEK, ESETI DOLGOK 

 

Vizsgarend: 

 A 2015/2016/II. féléves vizsgarend elkészítése 

 A beérkező változtatási igényeket kezeltem és az utolsó simításokat végeztem a vizsgarenden 

 Elkészült, KTB szavazásra vár 

EGYÉB 

 

 Első-másodéves tábor visszacsatoláson vettem részt 

 KHK továbbképző hétvégén vettem részt 

 HK ZH-t írtam 

 Tanszéki referenses megbeszélésen vettem részt 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 

A hónap főleg a szociális pályázatok elő-és elbírálásával telt, ami elég sok munka volt. Ezen kívül 
elkezdődött a vizsgarenddel való foglalkozás is. 

 A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 30.000 FT 


