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BÍRÓ ALEXANDRA 

HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2015. február 1. és 2016. február 29. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 

 Részt vettem: 

 4 HK ülésen a(z) 5-ből. (2 rendkívüli) 

 Kari Tanácson 

 Gazdaságinformatikus-képzés Szakbizottság ülésen 

 ahol a képzés felülvizsgálatáról és visszacsatolások gyűjtésének módjáról volt szó 

 Oktatási Bizottsági ülésen 

 ahol az integrált MSc képzésről volt szó 

 HK képzés workshopon 

 1 db PR Munkacsoport ülésen (1-ből) 

 3 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (3-ból) 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (tanulmanyi@-on 87 levélre) 

PROJEKTEK, ESETI DOLGOK 

 

 HK-s bemutatkozás az Első-, Másodéves Táborban: 

 Felelőse: Bíró Alexandra 

 Tartottam egy visszacsatoló ülést 

 Tantárgystatisztikák projekt: 

 Felelőse: Boros László 

 Előfeldolgoztam a kapott adatokat, hogy megfelelő formátumban legyenek a későbbi 

feldolgozáshoz 

 GYIK frissítés projekt 

 Felelőse: Bíró Alexandra 

 Egyeztettem a munkacsoport vezetőkkel, hogy hogyan nézzen ki az egész folyamat 

 Összeállítottam egy táblázatot a jelenlegi kérdések átnézésére, és újak gyűjtésére 

 Összegyűjtöttem a nagyobb szabályzatokat a kérdések átnézésének segítésére 
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EGYÉB 

 

 Helyettesítettem Hudák Zsuzsanna Jusztinát egy kérvénybíráláson 

 Részt vettem a félév indító tankörvezetői gyűlésen 

 Átnéztem a második féléves tanköri anyagok 75%-át, és aktualizáltam őket a szabályzat 

változásoknak megfelelően 

 Részt vettem a Villanykari Közéleti Ösztöndíj bírálásán 

 Részt vettem a KHK továbbképző hétvégén 

 Részt vettem a hallgatói fórumon a TJSZ változásokról 

 Egyeztettem Hudák Zsuzsanna Jusztinával a tanulmányi munkacsoportról 

 Részt vettem a HK ZH-n 

 Részt vettem egy tanszéki referenses megbeszélésen 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 

A nagy vizsgaidőszaki pihenő után minden terület újra munkába lendült. A hónap elején viszonylag 

sok teendő volt a félév kezdés miatt, sok hallgatói megkeresés érkezett, ebben az időszakban főként 

ezekkel foglalkoztam, majd a hónap második felében a tanulmányaimra szántam több időt. 
 

 A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 40.000 FT 


