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Általános HK-s teendők 
 Részt vettem: 

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

 Oktatási Bizottsági ülésen 

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

volt szó 

 2 Előtanulmányi-rend felülvizsgálati workshopon 

 Közösségi ösztöndíj workshopon 

 Iroda workshopon 

 1 db PR Munkacsoport ülésen (1-ből) 

 4 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (4-ből) 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (tanulmanyi@, palyazat@) 

Poszttal kapcsolatos teendők 
 Coach gyűlést tartottam, ahol átbeszéltük a coach rendszert 

 Egyeztettem az elnökkel, alelnökkel és a tanácsadókkal az újoncoknak szervezendő 

előadásokról 

 Az előadások szervezéséhez kerestem idősebb HK-sokat 

 Felmértem a coachok és újoncok helyzetét 

 Szabó Tamással beszélgettem a coach rendszerről és az utánpótlásról 

Projektek, eseti dolgok (konkrét előrelépések) 
 Vizsgarend projekt: 

 Felelőse: Molnár Tamara 

 A 2014/15 2. féléves vizsgarend elkészítése 

 Ezzel kapcsolatban rengeteget leveleztem és a módosítási kéréseket kezeltem 

 Lezárult, a Kari Tanulmányi Bizottság elé lett küldve megszavazásra 

 ZH-rend projekt: 

 Felelőse: Molnár Tamara 

 A 2015/16 1. féléves ZH-rend elkészítése 

 Elkészítettem a ZH-rend kezdeti változatát, a villamosmérnöki ütemezésben 

Cseppentő Bence segített 

 Új tanterv kérdőív: 

 Felelőse: Molnár Tamara 
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 Kiküldtük az elsőéveseknek készített kérdőívet, amit két hétig lehetett kitölteni 

 A kérdőív lezárása után elkészítettem eldöntendő kérdések kiértékelését és 

összegyűjtöttem a szöveges válaszokat 

 Segítettem a szöveges válaszok kiértékelésében 

 EMT (Első-Másodéves Tábor): 

 Felelőse: Molnár Tamara 

 Megtartottam az EMT előadásblokkjainak visszacsatolását 

Egyéb 
 Az irodát takarítottam 

 EHK továbbképzőben voltam 

 Gólyaszerda szervezésben segítettem 

 JB csapatépülésen vettem részt 

 TMCS csapatépülésen vettem részt 

 KTB anyagokat néztem át 

 Scheigl Józseffel és Görbe Richárddal beszélgettem az előző éves munkámról és a 

következő időszakról 

 Tanácsadói ülésen vettem részt 

 HK ZH-t írtam 

 Kollégiumi vitafórumon 

 Cseppentő Bencével beszélgettem a HK-ról 

 Segítettem Mucsi Mártonnak bögrerendelést intézni 

 KBME eredmények alapján kategóriákba sorolást készítettem 

 

Rövid szöveges értékelés 
Ebben a hónapban félév elejéhez híven megint a vizsga és ZH-rend körül volt a legtöbb 

dolgom, és a tanterv felülvizsgálattal foglalkoztam még sokat. Ezen kívül több kisebb 

feladatom volt. 
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