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Bíró Alexandra 

november havi beszámoló 
(2015. október 16-tól 2015. november 15-ig) 

 

Általános HK-s teendők 
 Részt vettem: 

 4 HK ülésen a(z) 4-ből. 

 Kari Tanácson 

 Gazdaságinformatikus-képzés Szakbizottság ülésen 

 ahol a szabadon választható tárgykínálatról, és a KKK változások 

kivitelezéséről volt szó 

 3 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (4-ből) 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (tanulmanyi@-on 20 levélre), telefonon 

(1-2 kérdésre) 

Projektek, eseti dolgok (konkrét előrelépések) 
 Tanulmányi levelezés projekt 

 átnéztem a gyakori levél témák fellelhetőségét összegyűjtő táblázatot, és 

kiegészítgettem 

 a hónap felében én feleltem a levelek megválaszolásáért, és osztottam ki a leveleket 

 segítek a válaszok összeszedésében, amikor kell 

 Tárgystatisztikák 

 Felelőse: Boros László 

 Elkértem az elmúlt 3 félévre vonatkozó adatokat a Dékáni Hivataltól 

 TAD átnézés projekt 

 Felelőse: Palotás Boldizsár 

 tanszéki referensként újra átnéztem a tanszékemhez tartozó TAD-okat 

 a tanszékemhez tartozó TAD-ok kapcsán írtam a tárgyfelelősöknek 

 SZV TAD-ok átnézése: 

 Átnéztem a gazdaságinformatikus képzésre felkínált szabadon választható tárgyak 

TAD-jait követelmények, és pótlások szempontjából 

 Hallgatók tájékoztatása projekt 

 Felelőse: Palotás Boldizsár 

 Átnéztem a rám osztott témaköröket, és hogy ezeknek mi lenne a legalkalmasabb 

hirdetési módja 

 Csúszási pályák 

 Palotás Boldizsárra elkezdtük átvizsgálni, hogy az új tantervben mennyire 

befolyásolná a csúszásokat, ha lennének keresztfélések az első féléves tárgyakból, 

illetve, hogy ilyen hatásai lehetnek az 36 kredites átsorolási határnak 
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 Specializáció tájékoztató 

 Frissítettem a HK-s prezentációt 

Egyéb 
 Részt vettem egy beszélgetésen Scheigl Józseffel és Gődény Dáviddal 

 

Rövid szöveges értékelés 
Ebben a hónapban több kisebb feladattal foglalkoztam, de összességében úgy gondolom, 

hogy egész hatékonyan, egész sok feladatot láttam el, és még a tanulásra is maradt időm. 

Hónapra kapott jutalmazás összege: 
25.000 Ft 


