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KOREN ZOLTÁN 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2020. 5 1. és 2020. 5 31. között végzett tevékenységéről 

ÜLÉSEKEN, BIZOTTSÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 
 

▪ 2020.05.06. - HK ülés 

▪ 2020.05.13. - HK ülés 

▪ 2020.05.27. - HK ülés 

▪ 2020.05.04. - HK Percek 

▪ 2020.05.11. - HK Percek 

▪ 2020.05.18. - HK Percek 

▪ 2020.05.04. - Tanulmányi Munkacsoport ülés 

▪ 2020.05.29. - Tanulmányi Munkacsoport ülés 

▪ 2020.05.01. - Külső Oktatási Bizottsági ülés, ahol szó volt 

▪ a jelenlegi helyzet oktatásis témákról 

▪ Videotórium és Tárgygráf projektek beindításáról 

▪ 2020.05.06. - Oktatási Bizottsági ülés, ahol szó volt 

▪ Az egyes szakbizottságok jelenlegi munkálataikról 

▪ illetve a személyazonosság ellenőrzésének lehetőségeiről a vizsgaidőszakban 

▪ 2020.05.29. - Minőségbiztosítási Bizottság Ülés, ahol szó volt 

▪ a bizottság jelenleg futó projektjeinek előrehaladásáról 

▪ Felvezettem egy új napirendi pontot a bizottság tagjainak, hogy a Távoktatás Tapasztalatait 

felmérjük mind oktatói, mind hallgatói szempontból. Egy új munkacsoport foglalkozik az 

üggyel, aminek én is tagja vagyok(Mizsei János, és Sujbert László mellett) 

▪ 2020.05.06. - Charaf Hassan, Sujbert László, Tevesz Gábor, Dallos Györgyi, Krammer Olivér, 

Balhási Zalán, Joós Nikolett, Csábi Eszter közreműködésével egyeztettünk a kari 

vizsgaszabályzatról. 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 
 

▪ Oktatási Referens: 

▪ 2 darab Tanulmányi Munkacsoport ülést tartottam 

▪ Egyeztettem Arany Dániellel: 

▪ Bizottsági Delegáltakkal kapcsolatos elvárásainkról 

▪ EHK-s feladatok fontosságáról 
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▪ Egyeztettem Gáll Zsófiával (GTK-HK) 

▪ Divat és reklám lélektana c. tárgy problémáiról 

▪ Menedzsment és Vállalkozás gazdaságtan c. tárgy problémáiról 

▪ Egyeztettem Palatin Zsomborral 

▪ A Záróvizsga feladatsorok hirdetéséről 

▪ Specializációjelentkezés határidejének hirdetéséről 

▪ Vizsgajelentkezés határidejének hirdetéséről 

▪ Egyeztettem Smuk Andrással az Analízis 2. 2. zárthelyi lebonyolításának körülményeiről 

▪ Egyeztettem Jakab Richárddal a Tanulmányi Munkacsoport PR-os és a PR munkacsoport 

együttműködésének alapjairól 

▪ Egyeztettem Barbarics Tamással (MBB) a Távoktatás Tapasztalatai MBB ülés napirendi 

pontjába helyezésével kapcsolatban 

▪ Egyeztettem Lestyán Bencével (EHK) a BSS múltbéli tapasztalatairól a Videotórium Projekttel 

kapcsolatban 

▪ Egyeztettem Mizsei Jánossal (MBB) a Távoktatás Tapasztalatait felmérő projekt alapjairól 

▪ Egyeztettem Sujbert László Oktatási Dékánhelyettes Úrral 

▪ Kérvénybírálásról 4 db alkalommal 

▪ A Kari Kreditátviteli Bizottság (KKB) ügyrendjéről 

▪ Moodle rendszer korlátjairól 

▪ Fizika 3 c. tárgy zárthelyijének TAD-tól eltérő pontozásáról 

▪ Specializáció jelentkezés Neptunban rosszul feltüntetett dátumáról 

▪ Karunk jelenlegi oktatásszervezéséről 

▪ VET és TMIT tanszék KTB-hez irányuló vizsga kérelmeikről 

▪ Tanszéki Referens projekt: 

▪ A cél az, hogy a tanszéki referens rendszerének működését átgondoljuk, hogy 

szeptembertől új elképzelésekkel tudjunk nekivágni a félévnek. A rendszer lényege az, 

hogy közelebb hozzuk a tanszékeket a képviselethez, a tanszéki referens tudjon az adott 

tanszéken történő történésekről, és a hallgatói visszajelzések is rajta keresztül jutnának el a 

tárgyfelelősökhöz. 

▪ Projekt előrehaladása: 

▪ Oktatók/Tanszékvezetők véleményét kértük ki, meséljenek arról, hogy az 

előző években mit tapasztaltak, milyen előnyöket látnak. 

▪ Kari Tanulmányi Bizottság ülésre előterjesztett vizsgás tárgyak kérelmeivel foglalkoztam. 

▪ Elkészítettem egy táblázatot, ahol egyes kérelmeket lehet véleményezni. 

▪ Részletesen átnéztem 5 tanszék kérelmeit. 

▪ Ebből a táblázatból elkészítettem egy másikat, amely már a képviseleti álláspontokat 

tartalmazta. Ügyeltem arra, hogy mindenhol pontosan járjunk el. 

▪ Az eredményeket elküldtem a Kari Tanulmányi Bizottságnak. 

▪ Videotórium Projekt 
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▪ Cél: Olyan tárgyak összegyűjtése melyekhez szükséges lehet a videotóriumos tartalmak 

bővítése 

▪ Projekt előrehaladása: (kész) 

▪ Elkészítettem ehhez a táblázatot 

▪ Kigyűjtöttem a potenciális tárgyakat villamosmérnök képzésből 

▪ Eredményeinket továbbítottam Lestyán Bencének (EHK) 

▪ Leveleztem Tasnádi Tamás Tárgyfelelős Úrral, az Analízis 2 2. zárthelyi lebonyolításának 

körülményeiről 

▪ Nyári Kollégium Szakmai Gyakorlattal kapcsolatos kedvezményes táblázatot néztem át, hogy 

helyesek-e az adatok 

▪ Elkértem Bilicz Sándortól a januári záróvizsgák feladatlapjait és megoldókulcsait 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistán (21 db levél), telefonon (1 db hívás), személyes 

megkeresés alkalmával (6 alkalom). 

▪ GYIK Projekt 

▪ Kérdéseket válaszoltam meg kari-egyetemi szabályzatok alapján. (20 db) 

▪ Véleményeztem az egyes válaszokat 

▪ Kérvényminták Projekt 

▪ Véleményeztem az elkészült kérvénymintákat 

▪ Egyeztettem Bulóczky Ritával (KTH), hogy segédkezzen a projektben, mint szakértő. 

▪ Számítógépes Grafika tárgy követelményrendszerével foglalkoztam 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Szakirány tájékoztató felvételének a hirdetését kezdeményeztem 

▪ Véleményeztem posztokkal kapcsolatban 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

▪ Ügyeletet tartottam 1 alkalommal 

▪ Dokumentáltam a HK tudástár (7 db) oldalán. 

▪ Bővítettem éves teendőinket 

▪ Egyes projektek leírásait 

▪ Kérvénybírálás tanulságait 
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▪ Feladatkövető rendszerbe dokumentáltam a múltban elkezdett, jelenlegi, és tervezett 

munkacsoporti feladatainkat 

▪ A TVSZ 3. fejezetéből készítettem Quizleten tanulókártyákat 

▪ 1 db Kari Tanács elektronikus szavazáson vettem részt 

▪ 4 db HK elektronikus szavazáson vettem részt 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 100 000 FT 


