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SZABÓ DOROTTYA 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2017. augusztus 1. és 2017. augusztus 27. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 Khan Academy workshopon a pályázat kiírásáról 

 PR felületek workshopon 

 Új portál workshopon 

 Az Open Source alapú Pályázatis program workshopon 

 Munkacsoport vezető ülésen 

 Jutalmazás workshopon 

 Utánpótlás workshopon 

 Válaszoltam 15 db hallgatói kérdésre telefonon (tanulmányi és szoc), 18db hallgatói kérdésre a 

tanulmanyi@ levelezőlistán, 2 hallgatónak személyesen. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Helyettesítettem Le Trung Vietanh-t a GTB ideje alatt. 

 Dr. Tevesz Gábor Dékánhelyettes úrral való kapcsolattartás 

 hallgatói kérdés továbbítása és megválaszolása 

 Eseti ügyek kezelése 

 Készítettem levelezés GYIK doksit, aminek célja, hogy a gyakori kérdések össze legyenek 

gyűjtve benne. Félév során folyamatosan frissíthető. 

 Elkészítettem a levelek-válaszok doksit, a régi tanulmányi levelezést segítő doksi mintájára - ez 

könnyebben kereshető lesz - félév során frissíthető. 

 TMCS naptár felújítása - véleményezés alatt áll. 

 egész évi tmcs teendők átvezetve táblázatba 

 PR munkacsoport számára a PR határidők követésére alkalmas 

 Leveleket osztottam két hétig 

 Segítettem 10 levél megválaszolásában az újoncoknak a tanulmányi@-on vagy privátban. 

 Az IMSc-s bizottságokba kerestem résztvevőket. 

 MISZB és VSZB időpontok felvitele a munkanaptárba 

 OMR-re új, kapcsolódó TVSZ rész válogatása, dokumentum készítése 

 Le Trung Vietanh-nyel egyeztettem a tanszéki referens rendszerről 
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PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Heti hírek megosztása a honlapon és a facebookon 1 alkalommal 

 Kütyükre való logó véleményezése 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Részt vettem egy csapatépülésen. 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Bemutatkoztam GTB 2. napján 

 Egyeztettem a nyári vállalásokról Czárth Csanáddal és Makara Árpáddal 

 Egyeztettem a TMCS utánpótlásáról Egyed Gáborral 

 Felkészültem az irodafestésre 

 irodalátványtervet készítettem 

 költségvetést készítettem 

 Kikértem több ember véleményét személyesen a design-nal kapcsolatban. 

 Jegyzőkönyvet vezettem az Open Source alapú Pályázatis program workshopon 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Kerestem a feladatokat. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 47.000 FT 


