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SZMULAI ALEXANDRA 
HAVI BESZÁMOLÓ 

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

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 4 HK ülésen a 4-ből. 

 Kari Tanácson 

 Tananyag- és Kontaktóracsökkentés workshopon 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Egyeztettem Nánási Dániellel a Tanulmányi Munkacsoport hirdetnivalóiról 

 Egyeztettem Egyed Gáborral a VIK HK Facebook oldaláról, a Facebook oldalunk posztjainak új 

irányáról, és annak hatásairól 

 Egyeztettem Zádori Ferenccel a HK-s faliújság kinézetének újításáról, az aktualizált HK tablóról, 

és az ehhez készülő új portrékról 

 Egyeztettem Illényi Barnabással és Czárth Csanáddal a tankörlátogatással kapcsolatban 

 Beszélgettem Bíró Alexandrával és Nemes Marcellel az előző évek egyetemi Nyílt napjairól 

(személyes) 

 Részt vettem a HSZI egyetemi Nyílt nappal kapcsolatos tájékoztatóján (személyes) 

 Egyeztettem Dallos Györgyivel az egyetemi Nyílt nappal kapcsolatban (személyes) 

 Egyeztettem a Schönherz Design Studioval a képszerkesztő programok használatáról szóló 

tanfolyammal kapcsolatban 

 1 darab PR Munkacsoport ülést tartottam 

 Megjelenés előtt átolvastam a Heti Híreket 

 Megjelenés előtt átolvastam az Impulzust 

 Felügyeltem az EHK felől érkező kérések hirdetését, gondoskodtam róla, hogy egy bizonyos 

határidőig minden hír kikerüljön a megfelelő platformokra 

 Felügyeltem a pr@ listára érkező leveleket, és a megfelelő műveleteket elvégeztem velük 

 spamek törlése 

 továbbítás a megfelelő címzett felé 

 válasz a megfelelő címzett megjelölésével 

 Workshopot tartottam a más kari HK-kal való kapcsolatteremtés/-tartás lehetséges PR témáiról 
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TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Tananyag- és Kontaktóracsökkentés workshopon jegyzőkönyvet vezettem 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Elhoztam a reklámtárgyakat a készítő cégtől 

 Új emlékeztetősablont készítettem, újragondoltam az Emlékeztetők honlapon való publikálását 

 Emlékeztetőket készítettem és publikáltam 

 Foglalkoztam az új HK-s pulóverekkel 

 felmértem az igényeket a pulóverekkel kapcsolatban 

 terveket készítettem, azokat szavazásra bocsátottam, végigkövettem a szavazást 

 felvettem a kapcsolatot a Pulcsi és Foltmékörrel, akik a pulóverek mintáját fogják hímezni 

 elhoztam a pulóvereket a nagykereskedésből 

 Workshopot tartottam a beköltözés állomás visszacsatolásról 

 frissítettem a a honlapon a személyi változásokat (pl. tanszéki referensek változása) 

 Felvettem az elsőéveseket HK-News listára 

 Workshopot tartottam a tankörlátogatás visszacsatolásról 

 a tankörlátogatás keretein belül 4 tankörnél jártam 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

 A PRMCS munkaanyagainak frissítése projekt: 

 A Munkacsoport Drive-on és Wikin tárolt dokumentumainak, visszacsatolásainak, HowTo-

inak átnézése, aktualizása 

 Könnyen kereshető, jól dokumentált "tudást" tudunk vele továbbadni a jövő HK-sainak 

 2018. február 1. 

 A hónapban elkészült a beköltözés és a tankörlátogatás visszacsatolás, valamint az 

emlékeztetőkészítés HowTo 

 Tankörlátogatás (a projektet az menetrend elkészülte után vettem át): 

 A HK bemutatkozik az elsőéveseknek a tanköri foglalkozásokon 

 A HK kapcsolatot tud teremteni a gólyákkal, akik tájékoztatást kapnak a HK munkájáról, 

elérhetőségeiről 
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 2017. október 30. 

 Elkészült egy megújított vázlat a tankörlátogatáson elmondani kívántakról; 16 HK-s 

összesen 34 tankört látogatott meg; október 30-án megtartottuk a visszacsatolást. 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Beszélgettem a coach-oltammal 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Izgalmas hónap volt PR szempontból, produktívak voltunk, az újoncokat is sikerült bevonni a 
munkába, de a régiek is lelkesen végezték a feladatokat. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 50.000 FT 


