
 

 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 

Goór Csaba Bence 

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

 

Általános HK-s teendők 
 Részt vettem: 

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

 2 Kari Tanácson 

 1 db Pályázati Munkacsoport ülésen (2-ből) 

 3 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (4-ből) 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (tanulmanyi@) 

Projektek, eseti dolgok (konkrét előrelépések) 
 Tanterv felülvizsgálata, TAD átnézés: 

 Felelőse: Palotás Boldizsár 

 A TMCS-ben elkezdtük átnézni az új tanterv TAD-jait 

 Az 1. és 2. féléves, valamint a 3. félévből kettő mérnökinformatikus tárgy TAD-jait 

ellenőriztem. 

Egyéb 
 Részt vettem 2 előadáson, ami az egyetem, a kar és a HK felépítéséről szólt. 

 Részt vettem a HK táborban, ahol hasznos képzést kaptam a racionális vitázásról. 

 A levelezési listákra beküldött dokumentumokban hozzászóltam a HÖK ASZ-hoz és a HK-

KB Deal-hez. 

 TMCS-n több témát is felvetettem, köztük az egyetemi konzultációk bővítését, javasoltam a 

Fizika2i tantárgy előkövetelményeinek a módosítását, mert szerintem az Analízis1 tárgynak 

elég csak az aláírása, mint ahogy a korábbi tantervben volt és a Fizika1i aláírása szerintem 

nem kell. Ezenkívül felvetettem a beugrós zh-k felülvizsgálatát, mert szerintem ellentétes a 

TVSZ-szel. 

 Beszéltem Scheigl Józseffel, hogy a kari bizottságok ügyrendjét aktualizálni, frissíteni 

kellene és elérhetővé kellene tenni a honlapon. 

 Beszéltem Görbe Richárddal, hogy milyennek látom a HK-t, mit szeretnék itt csinálni. 

 Beszéltem Kiss Balázs Péterrel arról, hogyan működik a HK és arról, hogy miylen terveim 

vannak. 

 Beszéltem Bíró Alexandrával a TMCS-ről. 

 Beszéltem Gödény Dáviddal, Scheigl Józseffel és Görbe Richárddal összeülve a HK-ról 

 Mucsi Mártonnal beszélgettünk a Mikroelektronika tárgy előkövetelményéről a 

tanszékvezetővel. 
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Rövid szöveges értékelés 
Az első hónapomban itt a HK-ban próbálok bekapcsolódni a munkába, megismerkedni az 

emberekkel. 

Hónapra kapott jutalmazás összege: 
9000 Ft 


