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SÁGI BARNABÁS 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2021. 2 1. és 2021. 2 28. között végzett tevékenységéről 

ÜLÉSEKEN, BIZOTTSÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 
 

 2021.02.10. - HK ülés 

 2021.02.17. - HK ülés 

 2021.02.24. - HK ülés 

 2021.02.08. - PR Munkacsoport ülés 

 2021.02.25. - Beszámoló szankció WorkShop 

 2021.02.27. - EHK Külügyi bizottság ülés 

 Meghallgattam a HKT bemutatkozását, majd ötleteltünk az együttműködéssel kapcsolatban 

 Megbeszéltük az Erasmus+ pályázatok tapasztalatait, megosztottuk a bírálás élményeit 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 
 

 Erasmus+ bírálás: 

 Részt vettem egy megbeszélésen Dr. Kiss Bálint és Dr. Számel László tanár urakkal: 

 Egyeztettük a bírálás folyamatát 

 Egyeztettünk a részfeladatok kiosztásáról, különösen a Hallgatói Képviseletre eső 

részről 

 Megbeszéltük, a múlt évek tapasztalatai alapján, hogy hogyan osztjuk a pontokat 

pár, kérdéses esetben, amik nem egyértelműek a pontozási útmutató alapján 

 Egyeztettünk a következő megbeszélés témájáról és időpontjáról 

 101 darab Erasmus+ pályázatnak az előbírálását intéztem, vagyis a pályázatok 

érvényességét, hiánytalanságát ellenőriztük, elvégeztük a pontszámítást az összes olyan 

esetben, amely nem szakmai eredetű 

 Előkészítettem a megfelelő környezetet az online bíráláshoz: 

 Három bírálónak tartottam bemutatót a bírálás és pontozás menetéről 

 Előbíráltam 68 pályázatot 

 A bírálás alatt folyamatos segítséget nyújtottam a többi bírálónak 

 Minden kérdéses hallgató esetében egyeztettünk a közéleti pontokról, majd 

ezeket rögzítettük is 

 Egyeztettem Balhási Zalánnal, két hallgató esetében, akik ellen fegyelmi eljárás 

volt folyamatban, mely kihatással lehetett volna az Erasmus+ pályázásukra 
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 Részt vettem egy második megbeszélésen Dr. Kiss Bálint és és Dr. Számel László tanár 

urakkal: 

 Végigmentünk az összes olyan pályázaton, ahol problémák merültek fel az 

előbírálás során vagy szakmai pontokról kellett dönteni: 

 60 db pályázat volt ilyen 

 Több esetben külön egyeztettünk a hallgatók különböző szakmai 

tevékenységeiről, ezekre utánanézés után tudtam pontot javasolni 

 Véglegesítettük a pontozást az összes pályázatra vonatkozóan 

 Egyeztettünk az egyetemi helyekre osztás elveiről 

 Egyeztettünk a VIK-es helyre jelentkező GPK-s hallgató sorsáról 

 Beosztottam 99 hallgatót az egyetemi helyekre: 

 3 kérdéses esetben egyeztettem Dr. Kiss Bálint tanár úrral 

 Továbbítottam a kész táblázatot Dr. Számel László és Dr. Kiss Bálint tanár 

uraknak 

 Egyeztettem a GPK-HK Erasmus felelősével, Takács Attilával a VIK-es helyre jelentkező, 

GPK-s hallgató ügyében 

 Véleményeztem a tanköri foglalkozások Erasmus+ és egyéb külföldi ösztöndíjakról szóló rész 

tartalmát 

 Az egyetemi helyek kiosztása során felmerült problémákat egyeztetés után orvosoltuk: 

 Egy egyetemnél nem volt felosztható a hely több részre, így két hallgatót újra beosztottam 

 Egy hallgató a speciális helyzete miatt utólagosan jelentkezett Erasmus+-ra, őt beosztottuk 

az általa pályázott helyre 

 Ügyelet: 

 Ebben a hónapban is vezettem az ügyeletet, foglalkoztam a beosztásokkal 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Szociális ösztöndíj pályázatok bírálása: 

 Bírálói táblázat függvényeit aktualizáltam, működésüket ellenőriztem a bírálási időszak 

utolsó 4 napjában 

 Elkészítettem 95 db pontszám igazolást 

 10 pályázatnál ellenőriztem a külsős bírálás eredményét 

 Egyeztettem Kecskés Péterrel a bírálást segítő weboldal specifikációjáról 

 30 db levélre válaszoltam 
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EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Ügyeletet tartottam 2 alkalommal 

 25 db hallgatói hívásra válaszoltam 

 2021.02.24-Részt vettem az első újonc alkalmon, ahol segítettem Smuk Andrásnak a Kahoot 

lebonyolításában, az alakalom után pedig pár újonccal játszottunk 

 Egyeztettem Labancz Tamással az aktualitásokról és a jövőbeli tervekről 

A BESZÁMOLÓBAN SZEREPLŐ ALÁBBI TEVÉKENYSÉGEKÉRT NEM RÉSZESÜLT 

JUTALMAZÁSBAN: 

 
 

 Szociális pályázatok bírálása 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 71 500 FT 


