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PALOTÁS BOLDIZSÁR 

HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2015. március 1. és 2016. március 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 

 Részt vettem: 

 4 HK ülésen a(z) 4-ből. 

 Kari Tanácson 

 Villamosmérnök Szakbizottsági ülésen és külön az azt megelőző tárgyfelelősi 

fórumon 

 ahol az IMSc kapcsán a tantárgyak átalakításáról és a szabadon választhatónak 

meghirdetett tantárgyak indításáról volt szó 

 Oktatási Bizottsági ülésen 

 ahol szintén elsősorban az IMSc-ről volt szó, illetve pár egyéb 

oktatásszervezési feladatról 

 a TAD-okról szóló albizottság tagja lettem 

 HK-s képzéssel kapcsolatos workshopon és tartottam HK-s képzést wikihasználatról 

 3 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (3-ból) 

 Választási hallgatói fórumon 

 HK tábor workshopon 

 Tisztújítás PR workshopon 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (tanulmanyi@) és telefonon. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK  

 

Gazdasági felelős 

 

 Egyeztettem a HK tagjaival, az irodával kapcsolatos igényekről 

 Egyeztettem Vidák Miklóssal (EHK) a VIK HK gazdasági ügyeiről 

 Elküldtem neki a VIK HK költségvetési tervezetét 2016/17-re 

 Egyeztettem többször a KB-gazdaságissal 

 Egyeztettem a Simonyi Konferencia szervezőivel 

 Egyeztettem a HK-tábor főszervezőjével, Bíró Alexandrával a pénzügyekről 
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MUNKACSOPORTOKBAN VÉGZETT FELADATOK 

 

Tanulmányi munkacsoportban elvégzett feladatok 

 

 VSZB-n néztem át szabvál TAD-okat, és koordináltam a többinek az átnézését 

 Egyeztettem munkacsoporttagokkal és újoncokkal a TMCS-ben elvégzendő feladatokról 

 IMSc-vel kapcsolatban információt gyűjtöttem 

 Új TVSZ-t néztem át 

 Az Oktatási Bizottság IMSc tantárgyi adatlapokkal, leírásokkal foglalkozó bizottságának tagja 

lettem, ezzel kapcsolatban egyeztettem többször személyesen és levélben Jakab Tivadarra, az 

albizottság oktató tagjával 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 

 TAD átnézés projekt: 
 Befejezzük a BSc-s TAD-ok átnézését, és elkezdjük az MSc-seket 
 Azért lesz ez jó, mert ellenőrizve lesz minden TAD, nem lesz az, hogy ami már régen 

is rossz volt, az úgy is marad. 
 Egyeztettem erről Jusztinával 
 Megpingettem a tanszéki referenseket, hogy küldjék ki a tavaly összegyűjtött adatok 

szerint a leveleket a tárgyfelelősöknek 
 Kilőttük TMCS-n az új határidőket a további tárgyak átnézésére, koordinálom ennek 

a munkáját 
 Hallgatók tájékoztatása projekt 

 Összegyűjtjük a hasznos információkat azokról az egyetemi dolgokról, amikről kicsit 
kevesebbet tudnak a hallgatók 

 Egyeztettem Tevesz Gábor oktatási dékánhelyettessel a dologról 
 Dolgoztam a leírásokon, a többséghez már van rendes szöveg 

EGYÉB FELADATOK 

 

 Részt vettem a Kari Tanács előtti megbeszélésen 
 Felkészültem és megtartottam egy blokkot a HK képzés keretében 
 Részt vettem a Hallgatói Fórumon 
 Részt vettem egy megbeszélésen a tanulmányi munkacsoport jövőjéről 
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 Az időszak felében felügyeltem a tanulmányi levelezést 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 

Kicsit aktívabban foglalkoztam a feladatokkal, mint az előző hónapban. 

 A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 35.000 FT 
 


