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Cseppentő Bence 

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

 

Általános HK-s teendők 
 Részt vettem: 

 3 HK ülésen a(z) 6-ból. (2 rendkívüli) A többiről nem teljesen hiányoztam, \\ két HK 

ülésről egyetemi teendők miatt késtem egy órát, a második rendkívülinek csak a 

végére értem oda. 

 Kari Tanácson és az ünnepi Kari Tanácson 

 1 db Juttatási Bizottság ülésen (1-ből) 

 2 db Pályázati Munkacsoport ülésen (2-ből) 

 1 db PR Munkacsoport ülésen (1-ből) 

 Pályázati ügyeletet tartottam 2 alkalommal 

 Válaszoltam hallgatói levelekre a palyazat@ levelezőlistán: ~20-ra a Kar Kiváló Oktatója 

Díj kapcsán (jelölések), \\ ezeken kívül kb. 5 levelezés történt 

Poszttal kapcsolatos teendők - Pályázati felelős 
 Tartottam két ülést 

 Beszámoltam a munkacsoportom és a pályázati terület helyzetéről a HK üléseken 

Projektek, eseti dolgok (konkrét előrelépések) 
 Kari Sportösztöndíj: 

 előzetesen minden pályázat hiánytalanságáról megbizonyosodtam 

 megszerveztem az időpontot a DSK-val 

 a bírálás maga körülbelül négy órát vett igénybe 

 Kar Kiváló és Fiatal Oktatója Díj: 

 Felelőse: Czárth Csanád 

 A hagyományokhoz híven idén is átadtuk az említett díjakat az ünnepi Kari 

Tanácson 

 Az én munkám: az e-mailben érkezett jelölésekre válaszoltam; a jelölési 

időszak lezárultával \\ az érkezett méltatásokból egyenlő hosszúságú méltató 

szövegeket írtam a szavazási felületre; \\ a szavazás lezárultával kiszűrtem az 

adatbázisból az érvénytelen szavazatokat 

 A díjaknak Csanád járt utána, ő csináltatta és hozta el őket, \\ illetve az 

érkezett levelek tartalmát (jelöltek és indoklás) ő vezette fel egy táblázatba 
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Egyéb 
 A kollégium más szervezeteivel (Kollégiumi Bizottság, Simonyi Károly Szakkollégium, 

Kollégiumi Számítástechnikai Kör, Szent Schönherz Senior Lovagrend) \\ karöltve vitt 

konzultációs projekt keretein belül eleinte leveleztem az Energetikai Szakkollégium 

tagjaival az általuk tartott konzultáció kapcsán, \\ végül nem én voltam a fő kapcsolattartó és 

szervező, hanem Antal János Benjamin, a KB Kommunikációs és Üzemeltetési Felelőse 

 Ugyancsak a konziprojekt kapcsán szerveztem két konzit, az egyik még ápr. 8-án volt 

(Fizika 2i), \\ a másikat én tartottam (Jelek és rendszerek 1.), utóbbira végül ketten jöttek el 

 A fentiek - láthatóan - nem konkrét munkáról számolnak be, de segítenek átfogóbb képet 

adni arról, \\ hogy elméletben mivel foglalkozom és mennyire "aktívan". 

 

Rövid szöveges értékelés 
Úgy gondolom, sikeresen elláttam a kötelező feladataimat az elmúlt hónapban, bár a vártnál 

több időt és mentális energiát emésztett fel a poszt átvétele és a beletanulás, többnyire 

sikeresen mennek a dolgok. Ebben nagy segítség volt Szakos Éva, aki mindig szakított időt 

a kérdéseimre. Ahogy fent is olvasható, a konzultációs projektet sajnos hanyagoltam, jövőre 

remélhetőleg többet sikerül kihozni belőle. 

Hónapra kapott jutalmazás összege: 
20.000 Ft 


