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NAGY MÁTÉ 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 7 1. és 2019. 7 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 2 HK ülésen a 2-ből. 

 1 db utánpótlás workshopon 

 Válaszoltam 1 hallgatói kérdésre a tanulmányi levelezőlistán. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Átnéztem a Gólyaimpulzus pályázatokkal és kollégiumi felvétellel kapcsolatos részét. 

 A BME Impulzus vezetőszerkesztő igényének megfelelően összegyűjtöttem, hogy az egyetemen 

milyen ösztöndíjak érhetőek el a hallgatók számára, és mit kell ezekről az ösztöndíjakról tudni. 

 Véleményeztem az Egyetemünk rendszere 2. tantárgy tematikáját. 

 Véleményeztem a gólyatáboros repohár tervezetét. 

 Segítettem Joós Nikolettnek a VIK-en elérhető ösztöndíjak rendszerének vizsgálatában. 

 Egyeztettem Szodfridt Gergellyel a HK-KB kapcsolatáról és a további javítási lehetőségekről. 

 Felvittem a nyári célok táblázatba a pályázati területen tett nyári vállalásaimat. 

 Egyeztettem Borsos Dániellel a pályázati területen tehető nyári vállalásokkal kapcsolatban. 

 Egyeztettem Makara Árpáddal és Zelenyánszki Dorottyával a nyári szociális bírálók lakhatásával 

kapcsolatban. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Egyeztettem Balhási Zalánnal az MSc-tömbösítés projekttel kapcsolatos határidőkről. 

 Véleményeztem az előtanulmányi rend felülvizsgálatát taglaló formot. 

 Részt vettem a Senior How-to frissítésében: 

 Átnéztem a dokumentumot, valamint az elkészült tesztet, és véleményekkel láttam el. 

 Továbbítottam a dokumentum a Kollégiumi Felvételi Bizottságnak, hogy ők is frissíthessék 

a kollégiumi felvétellel kapcsolatos részeket. 

 Kifejtettem a véleményemet a TTK által oktatott természettudományos tantárgyakról. 
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PÁLYÁZATI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Átnéztem a tavalyi Kari BME pályázat kiírását, és frissítettem az bíráló bizottság, valamint a 

Pályázati Munkacsoport javaslatai alapján. 

 Véleményeztem a Villanykari Közösségi ösztöndíj pályázat kiírását. 

 Egyeztettem Révész Zoltánnal a pályázati kiírások frissítéséről, valamint az azokkal kapcsolatos 

egyeztetési ügyrendről. 

 Egyeztettem Recski András Tanár Úrral az Aquincum Institute of Technology pályázat őszi 

féléves kiírásával kapcsolatban. 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Részt vettem a 1 csapatépülésen. 

 Részt vettem a nyári HK táborban. 

 A tojas@vik.hk levelezőlistát kezeltem. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 50000 FT 


