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KOREN ZOLTÁN 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2020. 6 1. és 2020. 6 30. között végzett tevékenységéről 

ÜLÉSEKEN, BIZOTTSÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 
 

▪ 2020.06.10. - HK ülés 

▪ 2020.06.17. - HK ülés 

▪ 2020.06.24. - HK ülés 

▪ 2020.06.01. - HK percek 

▪ 2020.06.15. - HK percek 

▪ 2020.06.11. - Közösségi pontok bírálásáról szóló megbeszélés 

▪ 2020.06.25. - Tanulmányi Munkacsoport ülés 

▪ 2020.06.03. - Villamosmérnök-képzés Bizottsági ülés, ahol 

▪ a Projekt labor tárgy kidolgozásáról volt szó 

▪ illetve a szakbizottság megkezdett munkálatainak állásáról volt szó 

▪ 2020.06.10. - Oktatási Bizottsági ülés, ahol 

▪ egyes szakbizottságok előrehaladásáról volt szó 

▪ illetve a szakmai gyakorlattal kapcsolatos tájékoztatásokról volt szó 

▪ 2020.06.11. - Kari Tanulmányi Bizottság ülés 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 
 

▪ 2020.06.03. Kérvénybírálás 

▪ 2020.06.10. Kérvénybírálás 

▪ 2020.06.11. Kérvénybírálás 

▪ 2020.06.17. Kérvénybírálás 

▪ 2020.06.24. Kérvénybírálás 

▪ 2020.06.29. Kérvénybírálás 

▪ Egyeztettem Sujbert László Oktatási Dékánhelyettessel 

▪ Mérnöki Menedzsment (VITMM112E) nevezetű tárggyal kapcsolatos hallgatói 

visszajelzésekről a vizsga lebonyolításokat illetően. 

▪ Analízis szigorlati alkalmak lebonyolításával kapcsolatos hallgatói visszajelzésekről, és a 

problémák megoldásáról több ízben. 

▪ IMSc program három féléves MSc lehetőségeiről és lebonyolításával kapcsolatban. 
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▪ Adatbázisok vizsgakurzus lebonyolításával kapcsolatos hallgatói visszajelzésekről, 

problémák megoldásáról több ízben. 

▪ Tvsz 127. szakasz (2) és (4) bekezdés értelmezésével kapcsolatban 

▪ Őszi ZH ütemtervvel kapcsolatos észrevételeinkről 

▪ Fizika 2 (TE11AX22) nevezetű tárggyal kapcsolatos hallgatói visszajelzésekről a vizsga 

lebonyolításokat illetően 

▪ Fegyelmi tárgyalásokról 

▪ Kari önköltségek összegének formájával kapcsolatban 

▪ Egyeztettem Arany Dániellel 

▪ Nyári vállalásokkal kapcsolatos ötleteimmel kapcsolatban 

▪ Az EHK tudástár bővítő projekt tanulmányi területtel kapcsolatos anyagainkról 

▪ Oktatási Bizottságokkal kapcsolatos feladatokról 

▪ Tanulmányi Munkacsoport ülés témáiról 

▪ Tanulmányi Munkacsoport jelenleg futó projektjeiről 

▪ Online ZH kérdőív hirdetéséről 

▪ Tárgyak és Jegyzetek projekt eredményeinek formájáról 

▪ Egyeztettem Huszár Csabával 

▪ A Hallgatói Képviselet kifelé mutató képével kapcsolatban 

▪ Egyeztettem Balhási Zalánnal 

▪ ZH rend véleményezéssel kapcsolatban 

▪ Kérvénybírálásról 

▪ Fegyelmi tárgyalásokról 

▪ Egyeztettem Palatin Zsomborral 

▪ A Halasztott vizsgás kérelmek leadási határidejének hirdetésével kapcsolatban 

▪ Egyeztettem Bulóczky Ritával (KTH) 

▪ Augusztusi halasztott vizsgákban potenciálisan érintett hallgatók számáról 

▪ Halasztott vizsgák kérelmek határozat sablonjával kapcsolatban 

▪ Egyeztettem Lestyán Bencével (EHK) 

▪ A BSS Videotóriummal kapcsolatos múltbéli tapasztalatairól 

▪ EHK tábor oktatási szekcióval kapcsolatos ötleteinkkel kapcsolatban 

▪ VIK KTB ügyrendjével kapcsolatban 

▪ Tárgyak és jegyzetek projekt eredményeinkről 

▪ Egyeztettem Szatmáry Péterrel 

▪ A HK oldallal kapcsolatos észrevételeimmel kapcsolatban 

▪ Egyeztettem Jakab Richárddal 

▪ Távoktatás Tapasztalatai Kérdőív PR-olásával kapcsolatban az egész júniusi hónapon 

keresztül 

▪ Távoktatás Tapasztalatai 2.0 projekt: 
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▪ A cél az, hogy a járvány okozta helyzet miatti távoktatásos forma jó gyakorlatait 

összegyűjtsük, a hallgatók visszajelzései alapján tudjon majd a kar vezetése építkezni, ha 

esetlegesen hasonló helyzet alakul ki a jövőben. 

▪ Havi előrehaladás 

▪ Elkészítettem a kérdőívet 

▪ Véleményeztettem a Tanulmányi Munkacsoporttal, illetve Barbarics Tamás (MBB) 

és Mizsei Jánossal (MBB) 

▪ Kiértékelésre elkészítettem egy sablont 

▪ Koordináltam a projekt fázisait 

▪ Leveleztem Márkus Ferenc Tárgyfelelős Úrral, a Fizika 2 vizsgák lebonyolításainak 

körülményeiről 

▪ Leveleztem Gajdos Sándor Tárgyfelelős Úrral, az Adatbázisok vizsgák lebonyolításainak 

körülményeiről 

▪ Folyamatosan dokumentáltam havi céljainkat + projektjeinket a feladatkövető rendszerünkben 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistán (29 db levél), telefonon (4 db hívás), személyes 

megkeresés alkalmával (10 alkalom). 

▪ Kérvényminták projekt általános kérvény leadási útmutatóját véleményeztem 

▪ Őszi ZH rendet néztem át és véleményeztem az ütemtervet 

▪ Gyakran Ismételt Kérdések projekt egyes válaszait javítottam ki 

▪ Tanulmányi@-ra beérkező levelek válaszolásában segítettem több alkalommal 

▪ Távoktatás Tapasztalatai Projekten belül 14 kérdés esetén értékeltem ki a kérdőívre érkezett 

válaszokat 

▪ Elektromágneses Terek Alapjai nevezetű tárgy vizsga lebonyolításával kapcsolatos képviseleti 

vélemény kialakításában segédkeztem 

▪ Ötleteltem egy gólyák életét megkönnyítő írás tartalmával kapcsolatban 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Az idei vizsgaidőszakhoz tartozó kari etikai elvek hirdetéséhez írtam szöveget Facebookra. 

▪ Tankörseniorokat biztattam a Távoktatás Tapasztalatai kérdőív hirdetésére a gólyák körében 

▪ Gólyaimpulzus egy tanulmányi témájú cikkét néztem át 

▪ Összeszedtem, hogy tisztújítás óta mit csinált a Tanulmányi Munkacsoport 
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EGYÉB FELADATOK 

 
 

▪ Ügyeletet tartottam 1 alkalommal 

▪ Dokumentáltam a HK tudástár (4 db) oldalán. 

▪ Részt vettem 1 db VSZB elektronikus szavazáson 

▪ Részt vettem 3 db HK elektronikus szavazáson 

▪ Részt vettem 2 db Kari Tanács elektronikus szavazáson 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 105 500 FT 


