VIGH FRANCISKA FANNI
ÉVES BESZÁMOLÓ
a 2020-2021-es évben végzett munka alapján

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK
•
•
•

•
•

Részt vettem a HK rendszeres és rendkívüli ülésein, elektronikus szavazásain
Részt vettem a Kari Tanács rendszeres ülésein, elektronikus szavazásain
Részt vettem:
o 30 HK ülésen
o 5 Kari Tanácson
o 1 ünnepi Kari Tanácson
o 7 HK perceken
o 1 Tanulmányi Munkacsoport ülésen
o 2 PR munkacsoport ülésen
o Különböző workshopokon
Általános ügyeletet tartottam 1 alkalommal.
Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon, személyesen, telefonon és egyéb
közösségi médiumon.

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Munkacsoport üléseket és workshopokat tartottam
Moderáltam a PR levelezőlistára érkező leveleket és kezeltem a tagságokat
Figyelemmel követtem a kommref@-ra érkező leveleket, témákat
Megosztottam a Hírcsatornán érkező híreket
Számos külső megkeresésre válaszoltam
Rendszeresen egyeztettem a karral, szakkollégiummal és öntevékeny körökkel az
aktualitásokról
EHK tudástárhoz összeszedtem a PR területen hasznos anyagainkat
Lányok napja interjúkhoz kerestem fel hallgatókat és készíttetem velük videókat, melyeket
továbbítottam a karnak
Elkészítettem a gólya Facebook csoportot
Átnéztem több alkalommal az Impulzust és jeleztem a javítandó hibákat
Maszkokkal kapcsolatban egyeztettem több alkalommal
HK-s pólókat rendeltem a mandátumosoknak
Megszerveztem a tankörlátogatást:
o Elkészítettem egy videót és egy Kahoot-ot
o Rendszeresen egyeztettem a tankörvezetőkkel
o Menedzseltem a tanköröknek bemutatkozó HK-sokat
Repi tárgyak rendelésével foglalkoztam
Nyílt nap szervezésével foglalkoztam:
o Több megbeszélésen vettem részt
o Résztvevőket toboroztam és menedzseltem
o Felvi honlap átnézését irányítottam
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•
•

Újoncképzésen bemutattam a munkacsoportot
Educatio szervezését felügyeltem és segítettem

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK
•
•

Segítettem hallgatói kérdések megválaszolásában
Véleményt fogalmaztam meg a távszámonkérésekről a levelezőlistán

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK
•

•
•

Számos hírt, pályázati felhívást, versenyfelhívást stb. publikáltam a kommunikációs
csatornáinkon:
o honlap
o Facebook
o Instagram
Frissítettem a honlapunkon található információkat (pl.: tagok, ügyeleti időpontok)
Több tankörnél voltam tankörbejáráson

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK
•
•
•

Ülésemlékeztetők adminisztrációját végeztem
Tisztújítás nyereményjáték ajándékait küldtem ki a nyerteseknek
Bemutattam a friss mandátumosokat Instagrammon egy-egy posztban

EGYÉB FELADATOK
•
•

•

Részt vettem a közösségi pontozásokon
Az év folyamán HK-s rendezvényeken vettem részt, ezek röviden:
o a 2020-es nyári HK tábor,
o online csapatépüléseken, belsős rendezvényeinken
Képviseltem a HK-t és a kart a Nyílt napon

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ ÉVES MUNKÁMRÓL
Köszönöm, hogy egy évvel ezelőtt megválasztottak hallgatótársaim képviselőjüknek. Úgy érzem,
tudásomhoz mérten maximálisan elláttam a feladataim, igyekeztem minden döntésemmel a hallgatók
érdekeit szem előtt tartani, felelős lépéseket tenni. Örülök, hogy egy ilyen sok hallgatót tudtam
képviselni, remélem az éves munkánk pozitív hatással volt a karra, hallgatókra minden tekintetben.
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