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MOLNÁR TAMARA 
HAVI BESZÁMOLÓ 

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

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

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

 Oktatási Bizottsági ülésen 

 2 Kari Tanulmányi Bizottság ülésen 

 4 Szociális Bizottság ülésen 

 ahol elkezdtük a TJSZ 2. mellékletének felülvizsgálatát. Munkacsoportok alakultak 

az egyes témakörök átvizsgálására, ennek többnek tagja vagyok. Az üléseken 

beszéltünk a munkafolyamatok halasdásáról és emellett rendkívüli szociális 

pályázatokat bíráltunk. 

 Első- Másodéves Tábor workshopon 

 2 db PR Munkacsoport ülésen 

 Ügyeletet tartottam 2 alkalommal 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (szoc@) és telefonon. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Nagy Renátával és Jászberényi Tündével ültem össze az új szociális rendszer specifikációjának 

átbeszélése kapcsán 

 Átnéztem az előző féléves pályázatokat, mely sorszámok hiányoznak 

 Teremfoglalásokat (103, ENT) és nyomtatót intéztem 

 A bírálókkal gyakoroltam bírálói vizsgára 

 Elkészítettem a 2017/2018 őszi féléves tanulmányi ösztöndíj kiírást 

 Megszerveztem a szoc időszakot, az előbírálást és a személyes bemutatást 

 Elkezdtük a pályázatok bírálását és a bemutatást, bíráltunk külön kollégiumhoz is 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Kari Tanulmányi Bizottság előtti megbeszélésen vettem részt 
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 Vizsgarendhez készítettem táblázatot, melyben a tanszékek jelezhetik az egyes tárgyakhoz a 

vizsga igényeiket 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 HK News-t küldtem ki két alkalommal 

 Educatio kiállításon volta kint bemutatni az egyik nap 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Czárth Csanáddal beszélgettem a HK-ról 

 Makara Árpád Lászlóval egyeztettem a HK-s feladatairól 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
A hónapban megkezdődött a féléves szoc időszak, az ezzel kapcsolatos előkészületekkel és 
feladatokkal voltam elfoglalva, ezen kívül a Szociális Bizottság munkájában vettem részt. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


