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BÍRÓ ALEXANDRA 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2016. augusztus 1. és 2016. augusztus 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 Gólyahét állomás workshopon 

 PR worksopon 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (tanulmanyi@-on 55 levélre). 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Külső megkeresésekre válaszoltam, híreket tettem ki a honlapra és a Facebook oldalunkra 

 Beszélgettem Kiss Balázzsal, Rxnkiewicz Ádámmal és Scheigl Józseffel a PR stratégiáról 

 Tartottam egy workshopot, ahol megbeszéltük, hogy mivel várjuk a gólyákat a beköltözés 

állomáson 

 Tartottam egy workshopot, ahol a félév kezdéshez kapcsolódó teendőkről beszéltünk 

 Megszerveztem a HK-s beköltözés állomást 

 Egyeztettem Maschek Zsolttal az SchTimes-ról 

 Egyeztettem Molnár Tamarával a HK-news-ról 

 Nemes Marcell segítségével elkészítettem vik.hk/sport oldalt 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Levelekre válaszoltam a levelező listán 

 Átnéztem a senioroknak készült HowTo-t 

 Segítettem aktualizálni a gólya ZH-t 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Részt vettem a szociális pályázatok bírálásáról szóló betanítás felén 
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SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

 GYIK frissítés projekt: 

 vik.hk/gyik oldal aktualizálása 

 Kijavítottuk a hibás válaszokat 

 Ellenőriztem a többiek által fogalmazott válaszokat, és javítottam őket 

 Frissítettem a kérdéseket, kategóriákat, válaszokat a honlapon 

 Az új TVSz kapcsán érkező friss információk alapján folyamatosan korrigálom a közzétett 

válaszokat 

 Beköltözés állomás: 

 A gólyák beköltözése alkalmával a HK is tart egy állomást, ahol bemutatkozik, bemutatjuk az 

irodát, és készülünk néhány feladattal 

 Megszerveztem az HK iroda kitakarítását, rendbe tételét 

 Összegyűjtöttem, hogy melyik HK-s tud jönni segíteni 

 Előkészítettem a feladatokat 

 Részt vettem az állomáson 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Részt vettem a HK nyári táborában 

 Részt vettem egy IMSc felvételi beszélgetésen, mint a bizottság tagja 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Kerestem a feladatokat, az alelnöknek kérnie sem kellett.. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 35.000 FT 


