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Hudák Zsuzsanna Jusztina 

szeptember havi beszámoló 
(2015. augusztus 16-tól 2015. szeptember 15-ig) 

 

Általános HK-s teendők 
 Részt vettem: 

 3 HK ülésen a(z) 3-ból. (1 rendkívüli) 

 Gazdaságinformatikus Bizottsági ülésen 

 Külső Oktatási Bizottsági ülésen 

 Levelezés workshopon 

 2 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (2-ből) 

 Ügyeletet tartottam 2 alkalommal 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (tanulmanyi@), telefonon (kb. 25 levélre, 

és kb. 5 kérdésre telefonon) és személyesen ügyeletben 

Poszttal kapcsolatos teendők 
 Egyeztettem Bíró Alexandrával 4 alkalommal a poszt átvételéről. 

 Ülést tartottam 1 alkalommal. 

 Voltam KTB-n kérvényeket bírálni 2 alkalommal. 

 Voltam tankörvezetői értekezleten. 

 Egyeztettem a tanulmányi munkacsoport területi felelőseivel 4 alkalommal. 

 Egyeztettem Bíró Alexandrával a TMCS wikifrissítéssel kapcsolatban. 

Projektek, eseti dolgok (konkrét előrelépések) 
 Vizsgarend készítése projekt: 

 Felelőse: Molnár Tamara 

 A projekt a VIK-re járó hallgatók vizsgarendjének elkészítéséről szól. 

 Molnár Tamara átadta a feladat egy részét nekem és Bíró Alexandrának, én a 

villanyos vizsgarendet készítettem el. 

 Kész van, még az utólagos egyeztetések vannak hátra az oktatókkal. 

 

 TMCS Wiki frissítés 

 Felelőse: Hudák Zsuzsanna Jusztina 

 Elkészült a Wiki frissítéses táblázat, Bíró Alexandrával megbeszéltük, hogy melyik 

részét ki fogja frissíteni. További egyeztetések várhatóak egy TMCS ülésen, vagy 

WS-en 

 Levelezés 

 Felelőse: Bíró Alexandra és Hudák Zsuzsanna Jusztina 
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 Volt egy WS, amin abban egyeztünk meg, hogy a munkacsoporton belül egy olyan 

csoport fog válaszolni a hallgatói levelekre, aki szeretne ebben részt venni és velük 

fogunk további koncepciót kidolgozni erre. 

 

Egyéb 
 Jegyzőkönyveztem üléseken és emlékeztetőket írtam. 

 Kiküldtem egy HKNews-t. 

 Voltam ÁB-osztón. 

 Voltam a GTB negyedik napon. 

 Voltam Kari évnyitón bemutatkozáson. 

 

Rövid szöveges értékelés 
Sűrű volt a hónap, igyekeztem minél alaposabban felkészülni az oktatási felelősi poszt 

átvételére. 

Hónapra kapott jutalmazás összege: 
25.000 Ft 


