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BÍRÓ ALEXANDRA 
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 Kari Tanulmányi Bizottsági ülésen 

 ahol a Szoftvertechnológia tantárgy vizsgáinak felülvizsgálatáról volt szó 

 Első és Másodéves Tábor workshopon 

 2 db PR Munkacsoport ülésen (2-ből) 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (tanulmanyi@-on és pr@-on kb. 30 levélre). 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Tartottam két munkacsoport ülést az aktuális teendőinkről. 

 Egyeztettem a PR-os feladatokról a felelősökkel. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Kérdéses esetekben besegítettem a tanulmányi levelezésben. 

 Részt vettem egy Kari Tanulmányi Bizottsági ülésen és az ülést megelőző megbeszélésen- A 

bizottságon elvállaltam, hogy a következő félévben részt veszek a Szoftvertechnológia tantárgy 

számonkéréseinek felülvizsgálatában. 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Két teljes nap kint voltam az Educatio kiállításon. 

 Híreket tettem ki a honlapra és a facebook oldalunkra, többek között a szociális pályázási 

időszakról, a kollégiumi jelentkezésről és a Kancellári Utasításról. 

 Frissítettük a HK-ról szóló Impulzus cikket a GólyaKörTe számhoz Nemes Marcellel és Dömők 

Gergellyel. 
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SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

 Educatio kiállítás: 

 Megjelenünk a kiállításon a BME-s standnál és tájékoztatjuk az érdeklődőket a VIK-ről. 

 Egyeztettem a rendezvény kapcsán Dallos Györgyivel és Ottó Tivadarral. 

 Egyeztettem Pápay Leventével, a Simonyi Károly Szakkollégium elnökével a beosztásról. 

 Egyeztettem Soltész Adriánnal a besegítő seniorokkal kapcsolatban. 

 Egyeztettem a németes seniorokkal. 

 Egyeztettem Gyurcsán Józseffel az SVK elnökével a jövőbeli együttműködésről. 

 Elkészítettem a beosztást. 

 Felkészítő anyagot állítottam össze a kiállítók számára. 

 A kiállítás során felügyeltem, hogy minden rendben menjen. 

 Visszajelzéseket gyűjtöttem a részvevőktől. 

 Első és Másodéves Tábor: 

 A HK-nak minden évben lehetősége van egy kb. 25 perces előadás keretében 

bemutatkozni a táborban az egyes csoportoknál. 

 Tartottam egy workshopot, ahol megbeszéltük az előadásaink célját, majd ötleteltünk kicsit. 

 Előadókat kerestem, majd felügyeltem a felkészülésüket, részt vettem több próbaalkalmon 

is. 

 Részt vettem a próbadélutánon. 

 Egyeztettem a részletekről a tábor rendezőivel. 

 GYIK frissítés: 

 Frissítettem a válaszainkat a Kancellári Utasításnak megfelelően. 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Egyeztettem Czárth Csanáddal az aktuális HK-s teendőimről. 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Több PR-os projekt is felpörgött ebben a hónapban, és mivel tanulmányi teendőim nem voltak a 
vizsgaidőszakban, sok időt tudtam a HK-s feladataimnak szentelni. Összességében szerintem ez egy 
elég produktív időszak volt. 
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A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 55.000 FT 


