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KOREN ZOLTÁN 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2020. 4 11. és 2020. 4 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

▪ Részt vettem: 

▪ 4 HK ülésen a(z) 4-ből. 

▪ 1 Kari Tanácson 

▪ 1 MBB Bizottsági ülésen 

▪ ahol szó volt a távoktatás tapasztalatairól 

▪ 1 VSZB Bizottsági ülésen 

▪ ahol folytattuk az előző ülésen elkezdett munkálatokat 

▪ 1 KOB ülésen 

▪ 2 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen, ebből 1-t én tartottam meg 

▪ Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon 27 alkalommal(tanulmanyi@) + 2db-ot a 

megfelelő szervhez továbbítottam 

▪ Válaszoltam hallgatói kérdésekre személyes megkeresésre 6 alkalommal 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 
Oktatási Referens 

▪ Egyeztettem Arany Dániellel 

▪ Az Oktatási Referens és Oktatási Referens Helyettes feladatköreiről. 

▪ A két darab munkacsoporti ülések tematikájáról. 

▪ A tanulmányi levelezés módszeréről, megszervezéséről. 

▪ Az elkövetkezendő időszak projektjeiről és azok felelőseiről. 

▪ Egyeztettem Balhási Zalánnal 

▪ EHK-ról általánosságban 

▪ Oktatási Referens feladatköreivel kapcsolatban 

▪ Oktatói megkeresésekkel kapcsolatban 

▪ Egyeztettem Makara Árpád Lászlóval 

▪ Jelek és Rendszerek 1 jelenlegi problémáiról 

▪ Bizottságokról és kialakításukról 

▪ Jelek és Jelfeldolgozás jelenlegi problémáiról, megoldási lehetőségekről 

▪ Infokommunikáció Zárthelyi lebonyolításának problémáiról 
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▪ Elkészítettem az oktatási bizottságok delegáltjainak előzetes tervét, a bekért érdeklődések 

alapján 

▪ Egyeztettem az ezekkel kapcsolatos terveimet a maradó-tapasztalt bizottsági tagokkal 

▪ TMCS ülésen elfogadtattam a munkacsoporttal 

▪ HK elé terjesztettem szavazásra. 

▪ Tanulmányi levelezés 

▪ Aktualizáltam az ezzel kapcsolatos tudástárat 

▪ Tájékoztattam az újoncokat a levelezés munkamódszerével kapcsolatban 

▪ Laboratórium 2 Tárgyfelelősével leveleztem a tárggyal kapcsolatos hallgatói problémákról. 

▪ Üzleti Jog Tárgyfelelősével leveleztem a tárggyal kapcsolatos hallgatói visszajelzésekről. 

▪ Valószínűségszámítás B Tárgyfelelősével leveleztem a tárggyal kapcsolatos hallgatói 

visszajelzésekről 

▪ Infokommunikáció Tárgyfelelősével leveleztem a zárthelyi lebonyolításával kapcsolatos hallgatói 

problémák és aggodalmakkal kapcsolatban. 

▪ Hírközléselmélet Tárgyfelelősével leveleztem a zárthelyi lebonyolításával kapcsolatos hallgatói 

problémák és aggodalmakkal kapcsolatban. 

▪ Vizualizáció és Képszintézis Tárgyfelelősével leveleztem a zárthelyi lebonyolításával 

kapcsolatos hallgatói problémák és aggodalmakkal kapcsolatban. 

▪ Szabályozástechnika Tárgyfelelősével leveleztem a Moodle automatikus kiértékelési 

rendszeréből fakadó zárthelyin tapasztalható hibákról. 

▪ Sujbert László Oktatási Dékánhelyettes Úrral egyeztettem 

▪ Vizsgák lebonyolításairól és számukról 

▪ Kérvénybírálásról 3 alkalommal 

▪ Egyeztettem Józsa Györggyel a munkacsoporti jegyzőkönyvvezető szerepkörrel kapcsolatban. 

▪ Egyeztettem Palatin Zsomborral a munkacsoporti pr-os szerepkörrel kapcsolatban. 

▪ Posztváltásból adódóan elküldtem az EHK-nak adataimat 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Egyeztettem Arany Dániellel a Manguszta Projekttel kapcsolatban 

▪ Egyeztettem Joós Nikolettel az Online Oktatás felmérés eredményeinek publikálásáról 

▪ Egyeztettem Palatin Zsomborral 018-as kérvény PR-olásával kapcsolatban 

▪ Átnéztem és véleményeztem a tavaszi félévnek a kibővített vizsgarendjét, hogy az a 

Koordinációs Bizottság utasításainak megfelelő legyen 

▪ Online Számonkérések Projekt: 

▪ Véleményeztem 

▪ Összegyűjtöttem a hallgatói visszajelzéseket 

▪ Elkészítettem az ezeket tartalmazó dokumentumot 
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PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Instagramra 

▪ Írtam bemutatkozó szöveget 

▪ Készítettem képet 

▪ Véleményeztem és ötleteltem új posztokkal kapcsolatban 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

▪ Wiki/Drive-ot frissítettem, hogy aktuális és használható legyen. 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Egy hosszú hónapon vagyok túl, a betanulás és a jelenlegi helyzet adta körülmények megnehezítették 
a dolgaimat, de végig produktívak voltunk munkacsoporti szinten. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 100000 FT 


