
 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1117 Budapest, Irinyi József utca 42. 104 
 Villamosmérnöki és Informatikai Kar http://vik-hk.bme.hu  -  hk@vik-hk.bme.hu 
 Hallgatói Képviselet Tel.: 06-1-463-3657 
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Április havi beszámoló 
(2015. március 21-től 2015. április 15-ig) 

 

Általános HK-s teendők 
 Részt vettem: 

 6 HK ülésen a(z) 6-ból. (1 rendkívüli) 

 Kari Tanácson 

 Kari Tanulmányi Bizottsági ülésen 

 ahol elfogadtuk a vizsgarendet és átbeszéltük a keresztfélév indításra jelölt 

tárgyakat 

 Gazdasági Informatika Szakbizottsági ülésen 

 szó volt az SZV tárgyak akkreditációjáról 

 Oktatási Bizottságon 

 ahol értesültünk a kari költségvetés módosításáról 

 szó volt az SZV tárgyak akkreditációjáról 

 Tudományos Bizottsági ülésen 

 ahol a költségvetés módosításáról volt szó 

 2 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (2-ből) 

 Tanulmányi ügyeletet tartottam 4 alkalommal, juttatási ügyeletet 2 alkalommal, és pályázati 

ügyeletet egyszer 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (tanulmanyi@), telefonon… (kb. 15 

kérdésre) 

Poszttal kapcsolatos teendők 
 Egyeztettem a tagokkal a jövőbeni munkájukkal kapcsolatban 

 Tartottam 2 TMCS ülést 

 Részt vettem 3 kérvény bíráláson 

 Részt vettem egy Külső Oktatási Bizottsági ülésen 

 Leveleztem Dr. Henk Tamással az OSZV munkafelületről (megtudtam, hogy mi az) 

 Beszámoltam a csoportom/területem helyzetéről 

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

választ 

Projektek, eseti dolgok (konkrét előrelépések) 
 SZV TAD-ok átnézése projekt: 

 Felelőse: Palotás Boldizsár 

 segítettem a TAD-ok átnézésében 



 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1117 Budapest, Irinyi József utca 42. 104 
 Villamosmérnöki és Informatikai Kar http://vik-hk.bme.hu  -  hk@vik-hk.bme.hu 
 Hallgatói Képviselet Tel.: 06-1-463-3657 

 az észrevételeinket megküldtem az oktatóknak 

 fogadtam az oktatók észrevételeit 

Egyéb 
 Részt vettem a Hallgatói Fórumon 

 Megírtam a személyes éves beszámolómat 

 Megírtam a Tanulmányi Munkacsoport éves beszámolóját 

 Többször beszélgettem az oktatási felelős posztról Hudák Zsuzsanna Jusztinával és Palotás 

Boldizsárral 

 

Rövid szöveges értékelés 
Ebben hónapban a kötelező feladataimat láttam el, és a tisztújítás teendőire koncentráltam. 

Az új tantervvel kapcsolatos teendők kicsit a háttérbe szorultak, de most, hogy lezárult a 

tisztújítás, újra belevethetjük magunkat. 

Erre a hónapra kapott jutalmazásom legyen publikus: 
IGEN 

Hónapra kapott jutalmazás összege: 
25.000 Ft 


