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Általános HK-s teendők 
 Részt vettem: 

 2 HK ülésen a(z) 2-ből. 

 Oktatási Bizottsági ülésen 

 ahol többek között szó volt az új mérnökinformatikus tanterv 4. féléves 

terheléséről 

 Kari Tanulmányi Bizottsági ülésen 

 ahol a keresztfélévek indításáról döntöttünk, és frissítettük lehetséges 

tárgyindításokat tartalmazó listát 

 2 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (2-ből) 

 Ügyeletet tartottam 3 alkalommal 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (tanulmanyi@), telefonon (kb. 65 levélre, 

1 telefonra) 

Poszttal kapcsolatos teendők 
 Egyeztettem a tagokkal a jövőbeni munkájukkal kapcsolatban 

 Tartottam 2 Tanulmányi Munkacsoport ülést 

 Beszámoltam a csoportom/területem helyzetéről 

 Részt vettem egy kérvénybíráláson 

 Részt vettem egy Külső Oktatási Bizottsági ülésen 

 Beszámoltam a csoportom/területem helyzetéről a HK üléseken 

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

választ 

 Részt vettem egy közösségi pont osztó workshopon 

 Részt vettem egy tanszéki referensi megbeszélésen 

 Beszélgettem Dr. Magyar Gábor tanszékvezetővel (TMIT) a kari SZMSZ módosításról 

Projektek, eseti dolgok (konkrét előrelépések) 
 Új tanterv felülvizsgálati projekt - tantárgyi javaslatok: 

 Az elsős kérdőív eredményei alapján véglegesre fogalmaztam a mérnökinformatikus 

tantárgyakhoz tartozó összefoglalókat, javaslatokat 

 Az elkészült anyagot (mérnökinformatikus, villamosmérnök egyben) továbbítottam 

Dr. Tevesz Gábor oktatási dékányhelyettesnek 

 Elektromágneses terek alapjai felülvizsgálat 
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 e-mailt-t küldtem kb. 45 hallgató számára, amiben kértem őket, hogy meséljenek a 

tárgyról egy személyes beszélgetés keretében 

 beszámoltam a projekt állásáról, és a kevés visszajelzésről a Kari Tanulmányi 

Bizottságnak, ahol abban maradtunk, hogy az őszi félévben folytatjuk a 

felülvizsgálatot, kérdőív formájában 

Egyéb 
 Beszélgettem Hudák Zsuzsanna Jusztinával és Palotás Boldizsárral a tanulmányis feladatok 

felügyeletének felosztásáról, célokról, felelősségekről 

 Scheigl Józseffel beszélgettünk Dr. Tevesz Gáborral a specializáció besorolásról, majd egy 

rövid workshop keretében összeszedtük a HK észrevételeit 

 

Rövid szöveges értékelés 
Erre a félévre nagyjából befejeztük az új tanterv felülvizsgálatával járó feladatokat, így a 

felszabadult időt igyekeztem a tanulásra fordítani. Ahhoz képest, hogy vizsgaidőszak van, 

úgy gondolom, hogy minden feladatot sikerült ellátnunk. 

Hónapra kapott jutalmazás összege: 
25.000 Ft 

 


