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BELUZSÁR ÁDÁM 
HAVI BESZÁMOLÓ 

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

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 
 4 HK ülésen a(z) 4-ből. 
 Kari Tanácson 
 Mérnökinformatikus Bizottsági ülésen 

 ahol a kontaktóraszám csökkentésről volt szó 
 Tisztújítás PR workshopon 
 2 db Juttatási Bizottság ülésen (2-ből) 
 3 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (3-ból) 
 Coach ülésen 

 Ügyeletet tartottam 3 alkalommal 

 Válaszoltam 15 hallgatói kérdésre levelezőlistákon (tanulmanyi@, szoc@, palyazat@), telefonon 

(pl x levélre, és/vagy y kérdésre), facebook, személyesen. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Átnéztem a költségtérítés kérvényeket bírálásra 

 Egyeztettem Gajdos Sándor tanár úrral és Tevesz Gáborral oktatási dékánhelyettes úrral az 

adatbázisok tárgy változásaival kapcsolatban 

 Egyeztettem Németh Krisztiánnal a tankori anyagokról és frissítettem azokat az adott területek 

vezetőinek bevonásával 

 Egyeztettem Maschek Zsolttal a specializáció beosztásról, a továbbiakban ő végzi az operatív 

munkát a területen. 

 Egyeztettem a többi specializáció beosztásra jelentkezett munkacsoport taggal az eredményről. 

 Osztottam tanulmányi leveleket 

 Későn leadott költségtérítés kérvényeket néztem át 

 Egyeztettünk Le Trung Vietanh-nal Micskei Zoltánnal a Szoftver- és rendszerellenőrzés 

(VIMIMA01) tárgy követelmény módosítás 

 Egyeztettem a Külső Oktatási Bizottsággal, az otthoni feladatok beadásával kapcsolatban 

 Szakmai gyakorlat egybefüggőségének néztem utána 

 Egyeztettem a Külső Oktatási Bizottsággal a hallgatók álltal fizetendő egyéb díjakról 
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Villamosmérnöki és Informatikai Kar http://vik-hk.bme.hu - hk@vik-hk.bme.hu 
Hallgatói Képviselet Tel.: 06-1-463-3657 

 Egyeztettem Tevesz Gábor oktatási dékánhelyettes úrral a hallgatók által fizetendő egyéb 

díjakról 

 Több alkalommal és jó pár emberrel egyeztettem a tananyag és kontaktóraszám csökkentésével 

kapcsolatban. 

 Véleményeztem Vass Bence tanulmányi területű ötleteit 

 Összegyűjtöttem, mikor milyen bizottságok szoktak lenni Czárth Csanád kérésére 

 Frissítettük a munkacsoport taglistáját 

 Több ízben egyeztettem Szabó Dorottyával az aktuális heti hírekről. 

 Részt vettem 3 db kérvénybíráláson. 

 3 darab Tanulmányi Munkacsoport ülést tartottam 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Tájékoztattam a hallgatókat, a 110% feletti kreditfelvétel díjának mikéntjéről. 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Voltam képzés próbadélutánon, majd képzésen is beszéltem a munkacsoportomról, végül 

voltam a záró alkalmon is. Ezen kívül készítettem handoutot. 

 Megismerkedtem az újoncommal. 

 Beszélgettem az Oktatási Referensi poszt után érdeklődőkkel. 

 Részt vettem a KHK továbbképző hétvégén 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Rengeteg laborom volt a hónapban, nehezen tudtam minden területen megfelelően helytállni. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


