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SZMULAI ALEXANDRA 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2017. november 1. és 2017. november 15. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 4 HK ülésen a 4-ből (ebből 2 rendkívüli) 

 Oktatási Bizottsági ülésen 

 ahol szavaztunk a 2017/18 tavaszi félévre meghirdetendő szabadon választható 

tárgyakról, valamint szó volt a BSc záróvizsgával és MSc felvételivel kapcsolatos 

információkról 

 Nyílt napról szóló workshopon 

 2 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen 

 részt vettem az Oktatói-kutatói fórumon, ahol a BProf képzésről tartottak tájákoztatót 

 betanítottam Tarapcsák Bendegúzt emlékeztetőkészítésre 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Egyeztettem Egyed Gáborral a PR Munkacsoport munkája iránt érdeklődő újoncokról és 

lehetőségeikről (személyesen is, és folyamatosan online) 

 Összegyűjtöttem a PR Munkacsoport feladatait egy mind map-be 

 Felvittem a PR Munkacsoport feladatit a HK feladatkövető rendszerébe (Wrike) 

 Megjelenés előtt átolvastam a Heti Híreket 

 Személyesen egyeztettem Dallos Györgyivel és dr. Ekler Péterrel a VIK Start App, mint HK 

kommunikációs csatorna használatáról 

 Az EHK felől érkező hirdetni valók hirdetését koordináltam 

 Személyesen egyeztettem Maschek Zsolttal a The SCH Times-szal és annak jövőjével 

kapcsolatban 

 E-mailben egyeztettem Erdős Szilviával a németes hallgatók nyílt napon való közreműködéséről 

a VIK-es standoknál 

 E-mailben egyeztettem Szoboszlai Annával az IMSc-s hallgatók nyílt napon való 

közreműködéséről a VIK-es standoknál 

 Személyesen és online formában is folyamatosan egyeztettem Nánási Dániellel az egyetemi 

Nyílt nappal kapcsolatban, segítettem Dánielt a szervezésben 
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 Személyesen egyeztettem Tóth Nikolettel a nyílt napra készülő, karunk képzéseit népszerűsítő 

szórólapok szövegezésével kapcsolatban (a szórólapok az Impulzus segítségével készülnek) 

 Egyeztettem Dallos Györgyivel az egyetemi Nyílt nappal kapcsolatban a HK nyílt napi 

feladatairól, válaszoltam a felmerülő kérdésekre 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 a tankörlátogatás keretein belül ellátogattam egy tankörhöz 

 Egyed Gáborral közösen kidolgoztunk a visszajelzések alapján egy új vázat a 

tankörlátogatások előadásaihoz, ezzel megkönnyítve a jövő évi felelős munkáját 

 híreket publikáltam a honlapon és Facebookon 

 Új menüpontot (Arculati elemek) hoztam létre a honlapon, ahonnan ezentúl bárki elérheti a VIK 

HK logóját gond nélkül nagy felbontásban 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 részt vettem vezetőképzés tréningen 

 részt vettem a Tanulmányi Munkacsoport csapatépülésén 

 irodafelelős voltam egy hétig 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
A hónap első felében sikerült visszatértem abba az irányba, hogy a PR Munkacsoport mellett ismét 
foglalkozzam kicsit a Tanulmányi Munkacsoporttal is. Ez jó érzéssel tölt el, és motivációs-löketet 
adott a hónap második felére is. Emellett úgy érzem a referensi és munkacsoport vezetői feladataimat 
is elláttam legjobb tudásom szerint. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


