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BELUZSÁR ÁDÁM 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2017. február 1. és 2017. február 28. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 5 HK ülésen a(z) 6-ból. (2 rendkívüli) 

 Kari Tanácson 

 2 db Kollégiumi Hallgatói Bizottsági ülésen 

 2 db Külső Oktatási Bizottság ülésen ahol 

 a matematika tárgyakkal kapcsolatos elvárások volt a téma 

 az HV-ről volt szó 

 1 db Juttatási Bizottság ülésen (1-ből) 

 2 db PR Munkacsoport ülésen (2-ból) 

 3 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (3-ból) 

 Tananyag és kontakt óraszám csökkentés workshopon 

 Ügyeletet tartottam 4 alkalommal 

 Válaszoltam 40 hallgatói kérdésre levelezőlistákon (tanulmanyi@, szoc@, palyazat@) valamint 

telefonon, facebookon, személyesen. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Egyeztettem a Külső Oktatási Bizottsággal és Tevesz Gábor oktatási dékánhelyettessel, a 

szigorlat javító célú felévteléről. 

 Egyeztettem Vajda Júlia a Dékáni Hivatal hivatalvezető-helyettessével a passzív féléven való 

specializáció jelentkezésről. 

 Egyeztettem Tevesz Gábor oktatási dékánhelyettessel az elágazó tárgyak indításáról. 

 Egyeztettem Tevesz Gábor oktatási dékánhelyettessel a témalaboratóriumok keresztféléven 

való meghirdetéséről. 

 Egyeztettem Tevesz Gábor oktatási dékánhelyettessel a nyelvi tárgyakkal kapcsolatos 

elvárásainkról. 

 Egyeztettem Tevesz Gábor oktatási dékánhelyettessel az órarendi ütközésekről. 

 Egyeztettem Tevesz Gábor oktatási dékánhelyettessel a specializáció besorolásról szóló dékáni 

utasításról. 

 Egyeztettem Molnár Tamarával a költségtérítés csökkentés kérvénnyel kapcsolatban. 
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 Egyeztettem Scheigl Józseffel a kontakt óraszámok csökkentésről és az új specializáció 

besorolásról szóló dékáni utasításról. 

 Egyeztettem Czárth Csanáddal a tankörvezetői gyűlésről és megkértem, hogy helyettesítsen. 

 Egyeztettem Czárth Csanáddal a következő időszakos terveimről. 

 A költségcsökkentés kérvényekkel kapcsolatban egyeztettem Molnár Tamarával. 

 Részt vettem 4 db kérvény bíráláson és 1 db utólagos tárgyfelvétel bíráláson. 

 Irányítottam a munkacsoportban résztvevő emberek munkáját(zh rend ütközések feloldása, 

tanszéki referensek munkája, posztátadások, stb.) 

 Tájékoztattam a képviseletet a Külső Oktatási Bizottság, a Dékánhelyettes Úrral és egyéb 

egyetemi szervezetekkel folytatott egyeztetésekről, tárgyalásokról. 

 A szakbizottsági tagokkal véleményeztem a kontakt óraszám csökkentés javaslatokat. 

 3 darab Tanulmányi Munkacsoport ülést tartottam 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 A Gólyakörtén megjelentem és válaszoltam az érdeklődő gólyák kérdéseire. 

 Készítettem süteményt a Gólyakörtére Szmulai Alexandrával. 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Más elfoglaltságaim miatt és az órák látogatása végett nem sikerült annyi időt szánnom a képviseleti 
feladataimra, remélhetőleg ez a közeljövőben változik. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


