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Általános HK-s teendők 
 Részt vettem: 

 6 HK ülésen az 6-ből (2 rendkívüli) 

 Kari Tanácson 

 Oktatási Bizottsági ülésen 

 1 db PR Munkacsoport ülésen 

 2 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen 

 Külső Oktatási Bizottság ülése 

 ahol a különböző karok ösztöndíjosztási elveit beszéltük át 

 Külső Szociális Bizottság ülésen 

 ahol a rendszeres szociális pályázat fellebbezéseit beszéltük át 

 Ügyeletet tartottam 4 alkalommal 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (tanulmanyi@, szoc@) 

Poszttal kapcsolatos teendők 
 Szociális referens 

 rendszeres szociális pályázatokat szedtünk be 

 utólagos hiánypótlást tartottam szoc pályázatok leadásához 2 alkalommal 

 lezártam a hiányos szocpályázatokat 

 normatív költségvetést készítettem a félévre 

 elkészítettem a tanulmányi ösztöndíj osztást a félévre 

 küldtem ki kérdőívet a bírálóknak a szoc időszakra vonatkozóan 

 jeleztem a KSZB felé, hogy pályázóknak is küldhetnénk ki kérdőívet 

 elbíráltam a szoc bírálók bírálásra leadott pályázatait 

 Utánpótlás felelős 

 egyeztettem Scheigl Józseffel és Gődény Dáviddal az utánpótlással kapcsolatban 

 Részt vettem tanácsadói ülésen, ahol megbeszéltük az utánpótlással kapcsolatos dolgokat 

Projektek, eseti dolgok (konkrét előrelépések) 
 Vizsgarend: 

 Felelőse: Molnár Tamara 

 A tanszékektől beérkező igényeket kezeltem és leveleztem a kapcsolattartókkal 

 Barbarics Tamással beszélgettem róla, hogyan lehetne "finomítani" az elkészítés 
folyamatán 
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Egyéb 
 KTB (Kari Tanulmányi Bizottság) bíráláson voltam 3 alkalommal, 2 általános és egy 

utólagos tárgyfelvétel kérelem bíráláson 

 Scheigl Józseffel és Gődény Dáviddal beszélgettem a HK-val kapcsolatos feladatokról, 
problémákról/jól működő dolgokról 

 

Rövid szöveges értékelés 
A hónap még nagyjából a szoc időszak zárásával telt, ami részben még mindig folyik, 
illetve az év eleji általános feladatok ellátására. ezen kívül a vizsgarenddel foglalkoztam 

még sokat és nekiálltam az utánpótlásos dolgoknak. 

Hónapra kapott jutalmazás összege: 
45.000 Ft 


