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Általános HK-s teendők 
 Részt vettem: 

 6 HK ülésen a(z) 7-ból. (3 rendkívüli) 

 Oktatási Bizottsági ülésen 

 ahol az új BSc-s elsős teljesítésekről, esetleges felvételi pontszám emelésről 

volt szó 

 Előkövetelmények felülvizsgálata workshopon 

 4 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (4-ből) 

 Ügyeletet tartottam 3 alkalommal 

 Válaszoltam hallgatói a tanulmanyi@ levelezőlistán (kb. 20 levélre) 

Poszttal kapcsolatos teendők 
 Tartottam 4 TMCS ülést 

 Részt vettem 3 kérvény bíráláson 

 Részt vettem 2 Külső Oktatási Bizottsági ülésen (ebből egy az EHK táborban volt) 

 Előkövetelmények workshopot tartottam 

 Adatlekéréseket intéztem 

 Elektromágneses terek alapja tantárgy részletes eredményei, a tárgy 

felülvizsgálatához 

 korábbi féléves tárgyteljesítési adatok, a keresztféléves tantárgylista előállításához 

 Rendszeresen egyeztetek Dr. Tevesz Gábor oktatási dékánhelyettessel 

 folyamatosan küldöm neki az új tantervvel kapcsolatos felméréseink eredményeit 

 szerettük volna megismételni az elsős fórumot a tanköri foglalkozások 

időpontjaiban, de ezt Dr. Tevesz Gábor nem támogatta, mert már elegendő adat áll a 

rendelkezésünkre 

 Beszélgettem Kaszás Valérrel az Impulzus elsősöknek szóló kérdőívéről 

 Beszámoltam a csoportom/területem helyzetéről 

 Felügyeltem a tanulmányi@ levelezőlistát, ügyeltem rá, hogy mindenki időben kapjon 

választ 

Projektek, eseti dolgok (konkrét előrelépések) 
 Gólyaszerda projekt: 

 Felelőse: Hudák Zsuzsanna 

 segítettem az előkészületekben, és a kipakolásban 8-tól 
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 10-től 16-ig az I épületi HK-standál voltam 

 Neptun kérvény HowTo-k vik.hk-ra 

 Felelőse: Boros Dávid 

 Boros Dávid, és Szekér Martina leírást készített a tanulmányi témájú Neptun 

kérvényekről 

 a kész anyagot átnéztem, ellenőriztem, majd továbbítottam a PR munkacsoportnak, 

hogy tegyék ki a honlapra 

 a projekt lezárult 

 Első- és másodéves tábori előadás projekt: 

 Felelőse: Molnár Tamara 

 Részt vettem a visszacsatoló megbeszélésen. 

 Új tanterv felülvizsgálati projekt: 

 Felelőse: Palotás Boldizsár 

 Kérdőív (Felelőse: Gődény Dávid) 

 a kérdőív kitöltése lezárult március 9-én 

 a kérdőív kiértékelése a szöveges válaszok kivételével elkészült 

 a szöveges válaszok kiértékelésére Boros László tartott workshopot 

 a még feldolgozatlan szöveges válaszokat felosztottuk a unkacsoport tagjai 

között, a kiértékelés várható befejezése: március 20. 

 segítettem a szöveges válaszok kiértékelésében 

 Előkövetelmények workshop 

 megtartottam 2 workshopot, ahol átnéztük a mérnökinformatikus és a 

villamosmérnök előtanulmányi rendet 

 szöveges javaslatokat fogalmaztunk meg oda, ahol nem tartottuk indokoltnak 

az előkövetelményt 

Egyéb 
 Juttatási bizottság időszakzáró eseményt rendeztem 

 részt vettem a HK szombaton 

 beszélgettem Berkes Mátéval a TMCS-ről 

 beszélgettem Görbe Richárddal a TMCS-ről, HK-ról 

 beszélgettem Scheigl Józseffel és Görbe Richárddal a jövőbeni HK-s terveimről 

 beszélgettem Hudák Zsuzsannával az oktatási referensi posztról 

 beszélgettem Palotás Boldizsárral az oktatási referensi posztról 

 Beszélgettem Rynkiewicz Ádámmal az EHK-ról 

 

Rövid szöveges értékelés 
Pörög a TMCS, jó hangulatúak az üléseink, mindig van mit csinálni. Szerencsére most elég 

sok ember van, aki szívesen dolgozik a munkacsoportban, így nem úszunk el a feladatokkal. 

Pár napos csúszás előfordult egyes feladatoknál, de az sehol nem okozott hátrányt, 

problémát. 

Erre a hónapra kapott jutalmazásom legyen publikus: 
IGEN 
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Hónapra kapott jutalmazás összege: 
35.000 Ft 


