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Bíró Alexandra 

Május havi beszámoló 
(2015. április 16-től 2014. május 15-ig) 

 

Általános HK-s teendők 
 Részt vettem: 

 6 HK ülésen a(z) 6-ból. (2 rendkívüli) 

 2 Kari Tanácson 

 4 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (4-ből) 

 Ügyeletet tartottam 4 alkalommal, egyszer helyettesítettem az elnöki ügyeletben 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (tanulmanyi@-on 30 levélre) 

Poszttal kapcsolatos teendők 
 Egyeztettem a tagokkal a jövőbeni munkájukkal kapcsolatban 

 Tartottam 4 Tanulmányi Munkacsoport ülést 

 Az ülések után mindenkit kiértesítettem az elvállalt feladatairól 

 Részt vettem 4 kérvénybíráláson 

 Részt vettem egy Külső Oktatási Bizottsági ülésen 

 Beszámoltam a csoportom/területem helyzetéről 

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

választ 

 Részt vettem egy NTG ülésen, ahol beszámoltam a TMCS helyzetéről, aktualitásokról 

Projektek, eseti dolgok (konkrét előrelépések) 
 BSc elsős órarend projekt: 

 Felelőse: Boros Dávid 

 Dáviddal átvizsgáltuk a kurzusok ütemezését, arra figyelve, hogy mindenhol legyen 

ebédszünet és ne legyenek túl hosszú napok 

 Ezt követően egyeztettem Németh Krisztiánnal (tankörökért felelős oktató), és 

összegyűjtöttük, hogy milyen változtatások szükségesek (pl. további férőhelyek 

kiírása) 

 A változtatásokat követően összeállítottam egy lehetséges ütemezést 

 Újra egyeztettem Németh Krisztiánnal 

 Az egyeztetés alapján kisebb módosításokat eszközöltem az ütemezésben 

 A véglegesítés során újabb problémákba ütköztem (néhány tankörnél túl sok lyukas 

óra lenne egymás után), jelenleg megoldási javaslatokat várok 
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Egyéb 
 Részt vettem egy fél KB ülésen 

 Voltam HK táborban 

 2-3 eseti ügy kapcsán egyeztettem oktatókkal 

 Beszélgettem Hudák Zsuzsanna Jusztinával és Palotás Boldizsárral a tanulmányis feladatok 

felügyeletének felosztásáról 

 

Rövid szöveges értékelés 
Az utóbbi időkben elég hosszúra nyúlnak a TMCS ülések (min. 2 óra), és heti gyakorisággal 

van szükség rá, hogy összeüljünk. Szerintem ez jó, érezni, hogy pörög a munka, bár sajnos 

mindenki elég leterhelt a félév végi számonkérések miatt. 

Hónapra kapott jutalmazás összege: 
30000 Ft 


