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ZÁDORI FERENC 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 2 1. és 2019. 2 28. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 4 HK ülésen a 4-ből. 

 Egy Oktatási Bizottság ülésen 

 Ahol napirenden volt a BProf képzés, MSc tantárgyak követelményeinek 

felülvizsgálata, az IMSC képzés és a kari moodle rendszer. 

 1 db Juttatási Bizottság ülésen 

 Ügyeletet tartottam 1 alkalommal. 

 A szociális pályázat leadási időszakot követően több, mint 13 hallgatói kérdésre válaszoltam, 

amelyek a szoc@vik.hk levelező listára és a személyesen e-mail címemre érkeztek. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Több hallgatóval valamint a kar Oktatási Dékánhelyettesével egyeztettem a hallgatók szociális 

alapú önköltség csökkentés kérvényeiről. 

 1 darab Juttatási Bizottság ülést tartottam. 

 Részt vettem a Szenátus szociális bizottság ponthúzó ülésén. 

 Részt vettem a Szenátus szociális bizottság szociális pályázatok felszólalásait tárgyaló ülésén. 

 Elvégeztem a tanulmányi ösztöndíj osztást, majd a képviselet elé terjesztettem és a szükséges 

dokumentumokat továbbítottam a hallgatói szolgáltatások igazgatóságának néhány kérdéses 

pontban egyeztettem velük az osztásról. 

 Egyeztettem Makara Árpáddal, valamint Nagy Mátéval a képviselet normatív költségvetéséről 

ezt követően a képviselet elé terjesztettem ezt, majd ennek későbbi módosítását is. 

 Február 1. és február 11. között 46 órányi személyes bemutatás megtartására hívtam össze a 

bíráló bizottság tagjait, melyeken szinte mindvégig személyesen felügyeltem a bírálás menetét. 

Ezen felül több, különleges szociális helyzetű hallgatóval konzultáltam személyesen, telefonon 

és levélben a pályázatuk leadásával kapcsolatban. 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 
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Februárban főként a hallgatók szociális és önköltség csökkentés pályázataival valamint a hallgatói 
normatíva és a tanulmányi ösztöndíj felosztásával foglalkoztam. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


