CSÁBI ESZTER ZSÓFIA
HAVI BESZÁMOLÓ
a 2020. 2 1. és 2020. 2 29. között végzett tevékenységéről

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK
▪

▪

Részt vettem:
▪ 4 HK ülésen a 4-ből.
▪ Oktatási Bizottsági ülésen
▪ Minőségbiztosítási Bizottsági ülésen
▪ 3 elektronikus szavazáson
▪ 1 Oktatási Bizottság elektronikus szavazáson.
Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon, vik.hk-s email címemre jött kérdésekre 5
alkalommal egyéb témában (141 alkalommal pályázat kapcsán).

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Elkészítettem a tanulmányi ösztöndíj osztást a küldött adatok alapján, valamint a kifizetési listát
kétszer
Homogén hallgatói csoportokba osztottam a hallgatókat
A specializáción lévő hallgatókra szűrést készítettem
Korrigáltam az ösztöndíj összegeket az elveknek megfelelően
A tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos kérdésekre válaszoltam
tanulmányi ösztöndíj kapcsán a más egyetemekről/karokról átvett hallgatók ösztöndíjával
foglalkoztam
Elküldtem a HSZI-nek a kifizetési listát, a felmerülő problémákat jeleztem feléjük
Teremfoglalással kapcsolatban egyeztettem Zelenyánszki Dorottyával (nem volt főrendezőim,
így neki kellett emailt írnia)
Bíráláshoz berendeztük a termet a bírálókkal, összeraktuk a szükséges infrastruktúrát
Személyes bemutatásra írtam ki folyamatosan az időpontokat, a folyamatot felügyeltem, a
felmerülő kérdésekre válaszoltam.
Bírálók ráérését folyamatosan frissíttettem, ezek alapján írtam ki bírálásra időpontokat, amiket
utána koordináltam.
A problémás pályázatokkal folyamatosan foglalkoztam.
A feltételezetten nem helyesen pályázókkal foglalkoztam, ezek javítása sikeresen megtörtént a
legtöbb esetben.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

A KSZB, valamint az ESZB munkáját aktívan segítettem az időszak alatt.
Termet átadtam az alkalmak után (igaz, nem akkor sikerült, amikor szerettem volna..)
Egyeztettem Zelenyánszki Dorottyával a nyomtató visszavitelével kapcsolatban
HK közeli pályázatokat vittem be az EHK-ba
Teljesítmény alapú táblázattal kapcsolatos kérdéseknek néztem utána, egyeztettem Török Lilivel
ezzel kapcsolatban
Több alkalommal egyeztettem Varga Balázzsal a pályázatok és a tanulmányi ösztöndíj
hirdetésével kapcsolatban
Egyeztettem Joós Nikolettel a szoczáró alkalom kapcsán

EGYÉB FELADATOK
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ÁB osztón részt vettem
HK ZH-n részt vettem, a kidolgozós részben is segédkeztem
HK ZH-ra anyagokat készítettem, megszerveztem a kikérdezős alkalmat
Jutalmazás felülvizsgálatával foglalkoztam előzetesen
Újoncos megbeszélős alkalmon vettem részt
KHK sportnapon vettem részt végig

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 81200 FT
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