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KOREN ZOLTÁN 
ÉVES BESZÁMOLÓ 

A 2020-2021-es évben végzett tevékenységről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem a HK rendszeres és rendkívüli ülésein. 

 Részt vettem: 

o 35 HK ülésen 

o 7 Kari tanácson 

o 1 Ünnepi Kari Tanácson 

o 4 Kari Tanulmányi Bizottság fegyelmi tárgyaláson 

o 8 Oktatási Bizottság ülésen 

o 6 Minőségbiztosítási Bizottság ülésen 

o 7 Villamosmérnök-képzés szakbizottsági ülésen 

o 8 Külső Oktatási Bizottság ülésen 

o Különböző workshopokon: 

 Utánpótlás workshop 

 Szervezeti átalakulás workshop 

 Tanköri megjelenések workshop 

o Különböző munkacsoporti üléseken: 

 1 PRMCS ülésen 

 13 TMCS ülésen 

o 12 HK perceken 

 Ügyeletet tartottam 3 alkalommal 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre/megkeresésekre levelezőlistákon, személyesen, telefonon és 

egyéb fórumokon összesen 390 alkalommal. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

Oktatási Referens: 

 Folyamatosan tartottam a kapcsolatot karunk oktatási dékánhelyettesével. 

 Folyamatosan egyeztettem karunk oktatóival a hallgatói visszajelzések és megkeresésekről. 

 Folyamatosan egyeztettem a tanulmányi munkacsoport tagjaival az elmúlt 1 év során bármilyen 

tanulmányi problémával kapcsolatban. 

 Folyamatosan egyeztettem az Oktatási Referens helyettessel (Arany Dániellel) a munkacsoport 

aktualitásairól, a projektek előrehaladásáról 

 Folyamatosan felügyeltem a munkacsoport feladatkövető rendszerét. 

 Az EHK Külső Oktatási Bizottságában közreműködtem, a felmerülő kötelességeket határidőre 

elláttam. 

 A távolléti oktatással kapcsolatos kari szabályzatok elkészítésében vettem részt. 
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 Kari Tanulmányi Bizottság elé előterjesztett vizsgás tárgyak kérelmeivel foglalkoztam. 

 Különböző hallgatói kérdések kapcsán rendszeresen egyeztettem a KTH munkatársaival, 

Oktatási Igazgatónkkal, illetve a Dékáni Hivatallal. 

 Kiválasztottam az oktatási bizottságok delegáltjait, és tartottam velük a kapcsolatot 

 6 darab Tanulmányi Munkacsoport ülés tartottam. 

 Rendszeresen bíráltam kérvényeket a KTB hallgató delegáltjaként 

o Összesen 46 alkalommal 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Félévente átnéztem és véleményeztem a ZH-rendeket és vizsgarendeket. 

 Korábbi munkatapasztalat szakmai gyakorlatnak való elfogadásának kérdéskörével 

foglalkoztam 

 Tanulmanyi@ levelezőlistára beérkező levelek válaszolásában segítettem az újoncoknak 

 GYIK Projekt: 

o Kérdéseket válaszoltam meg kari és egyetemi szabályzatok alapján 

o Véleményeztem az egyes válaszokat 

 Jelek és rendszerek 1 keresztféléves meghirdetését intéztem el. 

 Külföldi egyetem őszi félévkezdéssel kapcsolatos járványügyi intézkedései és 

oktatásszervezéseivel kapcsolatos információkat gyűjtöttem össze a KOB részére. 

 Keresztféléves tárgymeghirdetésekkel foglalkoztam 

 IMSc motivációs beszélgetésre kerestem hallgatói delegáltakat. 

 Intézkedési Tervről készült felmérés kérdéseit véleményeztem. 

 TDK lebonyolításával foglalkoztam 

 Tűzvédelmi oktatás betelt meetingjeivel foglalkoztam 

 Adatbáziskezelés kis kapacitású termeinek problémájával foglalkoztam 

 Őszi félév előadás felvételei körül felmerülő anomáliákkal foglalkoztam 

 Félévente tantárgyakkreditációban érintett TAD-okat véleményeztem 

 Rektori szünet miatt kieső számonkérésekkel foglalkoztam 

 Tömeges hallgatói csalások ügyével foglalkoztam 

 BProf kooperatív TAD módosításokat néztem át 

 GDPR problémákkal foglalkoztam 

 Órarend blokkosítással foglalkoztam 

 PróbaZH szervezésében segítettem a senioroknak 

 TVSZ és FSZ módosítási javaslatokat néztem át és véleményeztem őket 

 IMSc program módosítási javaslatát néztem át 

 Jegyzetírói pályázathoz készült kérdőívet véleményeztem 

 Kezeltem a TMCS listáit 

 Véleményeztem a TMCS projektjeinek előrehaladását, és eredményét 

 BProf->MSc átmenet gördülékenyebbé tételével foglalkoztam 
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PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Tankörseniorokat kértem meg a Távoktatás Tapasztalatai kérdőív hirdetésére a gólyák körében. 

 Gólyaimpulzus tanulmányi témájú cikkét néztem át 

 A HK gólyatáboros bemutatkozásán vettem részt 

 Egységes vik.hk ppt sablon készítésével foglalkoztam 

 Jelen voltam a kari évnyítón a HK-s bemutatkozáson 

 Folyamatosan ötleteltem az új projektekkel kapcsolatban. 

 Gólyakörtén vettem részt. 

 Megkértem a tankörseniorokat a Tisztújítás hirdetésére az elsőévesek körében 

 Oktatáshoz köthető aktualitások hirdetését szorgalmaztam a beszámolási időszak során 

többször is. 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

 Távoktatás Tapasztalatai: 

o A cél az, hogy a járvány okozta helyzet miatti távoktatásos forma jó gyakorlatait 

összegyűjtsük, a hallgatók visszajelzései alapján tudjon majd a kar vezetése építkezni, 

ha esetlegesen hasonló helyzet alakul ki a jövőben. 

o Elkészítettem a kérdőívet 

o Véleményeztettem a munkacsoporttal, illetve az MBB egyes oktatóival 

o Koordináltam a projekt fázisait 

o Részt vettem a kérdőív kiértékelésében 

o A kiértékelés után megírtam az összegző kivonatot, hozzájuk elkészítettem az ábrákat, 

idézeteket gyűjtöttem ki a válaszokból. 

o Eredményeinket elküldtem az MBB-nek. 

 Gólyatábor: 

o Frissítettem és bővítettem a senioroknak szóló How-to-t. 

o Frissítettem és bővítettem a senioroknak szóló HowTo-ból írandó netes kérdőívet. 

o Frissítettem és bővítettem a seniorok által megírandó HK tudás alapú ZH-t. 

o Gólya ZH aktualizálásával foglalkoztam 

o Villinfo blokk egyes kérdéseiben segédkeztem 

o Tanulmányi előadást tartottam a senioroknak 

 Tantárgyi problémák távolléti oktatás alatt 

o 23 oktatóval vettem fel a kapcsolatot a tantárgyaikat érintő hallgatói visszajelzésekkel 

kapcsolatban 

 Tanköri foglalkozás: 

o HK-s tudás alapozó dokumentumot készítettem a tankörsenioroknak 

o Átnéztem 14 heti tanköri foglalkozás anyagot, hibákat javítottam 
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 Covid-oktatásszervezés projekt: 

o A jelenlegi járványhelyzet miatt kialakult általános, és oktatásszervezéssel kapcsolatos 

rendelkezéseket gyűjtöttem össze. 

 Tudásátadás: 

o Az elmúlt 1 évben folyamatosan frissítettem a TMCS tudástárát 

o Günter Dalmával áttekintettem az oktatási területtel járó feladatokat, a betanítást 

elkezdtem. 

 Online Számonkérés projekt: 

o Kérdőív elkészítésében segítettem 

o Összegyűjtöttem a hallgatói visszajelzéseket 

o Elkészítettem az ezeket tartalmazó dokumentumot 

o Elkészítettem az oktatói hozzáállásról szóló kivonatot. 

 HK ZH felkészülés: 

o 2 db TVSZ Kahootot állítottam össze 

o TVSZ ZH összeállításával foglalkoztam 

 Kérdések kitalálása 

 Kérdések importálása 

 Eredmények összegyűjtése és kiküldése. 

 OMR 

o Az Oktatási Monitoring Rendszer azért jött létre, hogy egy újfajta felületet adjon a 

hallgatói kérdéseknek és visszajelzéseknek. 

o A kategóriák összeszedésében vettem részt 

o A felületet többször véleményeztem és teszteltem, hogy olyan legyen, amilyen a kezdeti 

elképzelés volt. 

 Tanköri gyorstalpaló 

o Egy olyan dokumentumot hoztam létre, ami összefoglalja a Tanköri foglalkozás 1 tárgy 

keretében átadott fontosabb információkat 

o Összegyűjtöttem az adatokat 

o Elkészítettem a Dokumentumot 

o Javítottam a hibákat 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 3 újoncképzés alkalmon vettem részt 

 VIK HK oldallal kapcsolatos visszajelzéseket a HK technikai referensének továbbítottam 

 Részt vettem a nyári EHK táborban 

o 2 oktatási szekción vettem részt 

 Részt vettem a Hallgatói Fórumon 

 HK iroda fejlesztéssel foglalkoztam 
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RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ ÉVES MUNKÁMRÓL 

 
 
Az elmúlt egy év nagy kihívás elé állította a Képviselet oktatással foglalkozó tagjait. A távolléti oktatás 
egy eddig ismeretlen és bizonytalan helyzetet hozott létre, ami azt eredményezte, hogy az átlagnál 
sokkal több hallgatói probléma merült fel, amiknek a kezelése a legnagyobb prioritásunk volt. Úgy 
gondolom, hogy TMCS ennek ellenére így is sikeres volt, sok projektet tudtunk véghez vinni, és a 
hallgatói érdekeket is sikerült érvényesíteni különböző bizottságokban, vagy oktatói egyeztetések során. 
Úgy gondolom, hogy egyénileg is sokat fejlődtem, az elkövetkezendő egy évben már egy év képviseleti 
tevékenység tapasztalatával folytatnám a munkámat. 


