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SZABÓ DOROTTYA 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2017. augusztus 28. és 2017. szeptember 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 6 HK ülésen a(z) 7-ből (ebből 3 rendkívüli). 

 1 Külső Oktatási Bizottsági ülésen 

 ahol megszavaztuk az OHV véleményezési időszakát 

 1 db Utánpótlás ülésen 

 1 db PR Munkacsoport ülésen (1-ből) 

 2 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (2-ből) 

 Az újonc képzés 1 alkalmán 

 Kari Tanévnyitón 

 Ügyeletet tartottam 2 alkalommal 

 Válaszoltam 83 db hallgatói kérdésre a tanulmanyi@ levelezőlistán és 2db hallgatói kérdésre 

telefonon. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 A hónap közepén átvettem az oktatási referens posztot 

 1 darab TMCS ülést tartottam 

 Egyeztettem Tevesz Gábor oktatási dékánhelyettessel személyesen 2 alkalommal 

 a költségtérítés-csökkentési kérelmekről 

 tárgystatisztikákról 

 ZH rendről 

 OHV véleményezési időszakról 

 illetve egyéb kérvényeket bíráltunk 

 E-mailben: 

 MSc képzés felméréséről 

 Tárgystatisztikákról 

 Egyeztettem e-mailben a Barbarics Tamás tanár úrral a ZH rend kikerüléséről. 

 Elkészítettem a tanköri útmutatókat. 

 Egyeztettem Nagy Mátéval és Oláh Líviával a 13. tanköri útmutató kapcsán. 

 2 új projekt indult a hónap végén, ezek haladását felügyeltem 
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 MSc felmérés 

 ZH-k utáni kérdőívezés 

 Egyeztettem az egészségügyi mérnök képzés szakfelelősével a klinikai műszeres diagnosztika 

és terápia tárgy előtanulmányi rendjéről 

 Bemutattam az OMR működését Tarapcsák Bendegúznak és Joós Nikolettnek, illetve 

megadtam a megfelelő jogosultságokat 

 Egyeztettem Fehér Jánossal az új tanszéki referens vik.hk-s e-mail címéről és jogosultságairól 

 Felkértem Beluzsár Ádámot a tanulmányi előadás megtartására 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 2 alkalommal egyeztettem Le Trungh Vietanh-nyel tanulmányi kérdésekben 

 Összegyűjtöttem azon Hallgatók Neptun kódjait, akiknek eredménye nem szerepelt a fizika 

szintfelmérő eredményeinek táblázatában, és továbbítottam a felelős számára (37 hallgató). 

 A tanszéki referens rendszerről készült doksit véleményeztettem, és végleges formába hoztam 

 Egyeztettem az előző tanszéki referensekkel és a lemondók helyére új tagokat kerestem. 

 Elkészítettem az újonc képzésre a TMCS bemutatkozás vázát. Nánási Dániel és Joós Nikolett 

segített a kérdések összegyűjtésében. 

 Továbbítottam a szakmai KBME felhívást a tanszékemnek (MIT). 

 Szavaztam OB-n 

 A Nokia duális MSc képzés indításáról 

 leveleket osztottam 3 hétig 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Heti híreket tettem közzé 3 alkalommal a honlapon és a facebookon. 

 Egyeztettem Szmulai Alexandrával a PR-ról 

 Egyeztettem Egyed Gáborral a facebook posztokról 

 véleményeztem folymatosan a kikerülő tartalmakat 

 Egyeztettem Nánási Dániellel és Szabó Dorottyával a Tanulmányi Munkacsoporttal kapcsolatos 

PR teendőkről 
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EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Részt vettem egy fegyelmi tárgyaláson 

 Az újonc képzés második alkalmán a HÖK rendszerről adtam elő. 

 Szavaztam Kari Tanácson. 

 egyetemi tanári pályázat kiírásáról 

 mérnökinformatikus duális MSc képzés indításáról 

 Egyeztettem Czárth Csanáddal a nyári vállalásaimról. 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Eredményesen indult a félév. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


