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BELUZSÁR ÁDÁM 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2017. január 1. és 2017. január 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 2 HK ülésen a(z) 2-ből. (1 rendkívüli) 

 1 db elektronikus Kari Tanács szavazáson 

 2 db Kari Tanulmányi Bizottsági ülésen, ahol 

 a keresztféléves tárgymeghírdetésekről és 

 a Szoftvertechnológia tárgy vizsgáinak felülvizsgálatáról volt szó. 

 1 db Kari Tanulmányi Bizottsági elektronikus szavazáson, ahol a következő féléves zh 

rendet fogadtuk el 

 Oktatási Bizottság ülésen, ahol 

 az Egészségügyi mérnöki mesterszak mintatantervében szereplő szakmai 

kötelezően választható tantárgyak módosításáról, 

 az Egészségügyi Szervező Alapszak (ESZA) Egészségügyi ügyvitelszervező 

szakirányának (EUSZ) mintatantervi változásáról, 

 a 2. és 4. szemeszteres B.Sc-s tárgyak tantárgyi adatlapjainak áttekintése az 

IMSc program kiegészítéseinek szempontjából, 

 az EIT képzés Critical Embedded Systems specializációjának programjáról, 

 az Operációs rendszerek témakör oktatásának racionalizálásáról, 

 a közös B.Sc. záróvizsga – M.Sc. felvételi átdolgozásáról, az IMSc programban 

résztvevők előnyben részesítéséről volt szó. 

 2 db Külső Oktatási Bizottság ülésen, ahol 

 a félévben elvégzendő munkákról, 

 az előző félév tapasztalatairól, 

 OHV PR-ról, 

 az új különeljárási díjrendszerről volt szó. 

 1 db PR Munkacsoport ülésen (1-ből) 

 Ügyeletet tartottam 2 alkalommal 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon 55 alkalommal, telefonon/személyesen 10 

alkalommal. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 
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 Egyeztettem Sujbert Lászlóval a záróvizsga megoldókulcs hibájáról, az ösztöndíjosztás miatt, 

még folyamatban van. 

 Egyeztettem Tevesz Gábor oktatási dékánhelyettessel a Költségtérítés csökkentés kérvény 

határidejéről. 

 Egyeztetünk Tevesz Gábor oktatási dékánhelyettessel és Maschek Zsolttal, keresztféléves 

tárgyhirdetések kari honlapon való mikéntjéről. 

 Egyeztetünk Tevesz Gábor oktatási dékánhelyettessel és a Külső Oktatási Bizottsággal a 

szigorlatok javító célú újrafelvételéről. 

 Egyeztettem Szakos Évával a Tanulmányi munkacsoportban elvállalt posztjainak leadásáról. 

 1-2 naponta összegyűjtöttem a tantárgyi ütközéseket és továbbítottam Tevesz Gábor oktatási 

dékánhelyettes részére. 

 Részt vettem 2 db elektronikus kérvénybíráláson. 

 Továbbítottam különböző megkereséseket hírdetésekkel kapcsolatban a PR munkacsoport felé. 

 Irányítottam a tanszéki referensek munkáját, hogy egyes tárgyakat írjanak ki, növeljék a 

létszámkorlátot (kb 5 alkalom, OMR-en, tanulmányin, személyesen jelzett problémákról). 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Segítettem a kari PR anyagokat kivinni az Educatiora, majd egy rövid ideig voltam is kinn az 

utolsó napon 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Elég sokat kellett foglalkozni most a tanulmányi területtel, meg is látszik egyéb munkáimon. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 50.000 FT 


