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GÜNTER DALMA MÁRIA 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2021. 9 1. és 2021. 9 30. között végzett tevékenységéről 

ÜLÉSEKEN, BIZOTTSÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 
 

 2021.09.01. - HK ülés 

 2021.09.15. - HK ülés 

 2021.09.22. - HK ülés 

 2021.09.29. - HK ülés 

 2021.09.21. - Kari Tanács 

 2021.09.08. - Oktatási Bizottsági ülés, ahol szó volt 

 Az alapképzés 7. félévének zárásáról 

 Tanulási eredmények kialakításáról 

 2021/22 tanév őszi félévével kapcsolatos információkról 

 2021.09.22. - Minőségbiztosítási Bizottsági ülés, ahol 

 Beszámolt az Önlab, az IMSc és a Beoktatás munkacsoport 

 2021.09.21. - MBB Beoktatás Munkacsoport ülés, ahol 

 Meghatároztuk a munkacsoport céljait és feladatait 

 2021.09.28. - Utánpótlás WS 

 2021.09.28. - TMCS ülés 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 
 

 1 darab TMCS ülést tartottam 

 Rendszeresen egyeztettem Koren Zoltánnal a hónap folyamán a TMCS aktualitásokról, oktatási 

ügyeket érintő kérdésekről 

 Az oktatási bizottságok kapcsán felügyeltem, hogy 

 Beérkezzenek a Tanulmányi Munkacsoport levelezőlistájára az ülésmeghívók és további 

anyagok 

 Beérkezzenek a Tanulmányi Munkacsoport levelezőlistájára az ülések után a beszámolók 

 A bizottsági delegáltak elmenjenek az ülésekre 

 Felügyeltem és irányítottam a tanulmányi levelezést 

 31 levelet osztottam ki a tanulmányi levelezőlistán 

 11 levél megválaszolásában segédkeztem 
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 Összegyűjtöttem az Újoncok számára jelenleg elérhető TMCS-s feladatok és felvittem őket az 

összegző táblázatba 

 Véleményeztem a 7. félév zárásának szervezéséhez kapcsolódó KT napirendi pontot a HK 

levelezési listáján 

 Egyeztettem Takács Dalmával 

 Az infós Kódolástechnika ZH időpontjával kapcsolatban 

 MBB Beoktatás munkacsoport iránti érdeklődése kapcsán 

 Egyeztettem Huszár Csabával 

 A Tanulmányi levelezésben mutatott aktivitása kapcsán 

 Egyeztettem Held Noémivel 

 Tanulmányi levelek kapcsán 

 KT részvételünk kapcsán 

 HK oktatási területe kapcsán 

 Újoncok kapcsán 

 BProf felmérés kapcsán 

 Egyeztettem Szeszlér Dáviddal 

 A Beoktatás MCS megbeszélésének időpontja kapcsán 

 HK-s delegáltak változása kapcsán 

 Az OHV-k numerikus adatainak értékeléséhez kapcsolódó dokumentum készítése kapcsán 

 Egyeztettem a HK vezetéssel 

 Újoncok kapcsán 

 Bizottsági delegáltak kapcsán 

 Egyeztettem Smuk Andrással 

 Első OB ülése kapcsán 

 TMCS ülések időpontja kapcsán 

 Az utánpótlás WS és 4. alkalom kapcsán 

 Egyeztettem Rajczi Barnabással 

 Első MBB ülése kapcsán 

 TMCS jegyzőkönyv vezetés kapcsán 

 Egyeztettem Tóbiás Annával 

 BProf felmérés formja kapcsán 

 ZH naptárak hirdetése kapcsán 

 VSZB anyagok TMCS levelezőlistára történő továbbítása kapcsán 

 Bizottsági delegáltságai kapcsán 

 Egyeztettem Mester Gyöngyvérrel 

 Tanulmányi levelezésbe történő bekapcsolódása kapcsán 

 MBB Beoktatás munkacsoportba történő delegáltsága kapcsán 

 Egyeztettem Jekkel Patrikkal 

 MBB Beoktatás munkacsoportba történő delegáltsága kapcsán 
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 Elavult kérvényminták kapcsán 

 Tanulmányi levelek kapcsán 

 018-as kérvényekkel kapcsolatos kérdései kapcsán 

 TMCS-s aktivitása, tanulmányi levelezésben mutatott fejlődése és jövője kapcsán 

 Egyeztettem Mészáros Péterrel 

 OSZV levelezőlista kapcsán 

 TMCS témajavaslatai kapcsán 

 Laborhiányzásokkal kapcsolatos egységes kari álláspont kapcsán 

 Egyeztettem Hargitai Tamással 

 Kérvényminták frissítése projekt kapcsán 

 Egyeztettem Gitta Mártonnal 

 MBB Beoktatás munkacsoport iránti érdeklődése kapcsán 

 Egyeztettem Hoang Anh Do-val 

 MISZB érdeklődése kapcsán 

 Egyeztettem Nagy Leventével 

 Tanulmányi levelek kapcsán 

 Egyeztettem Szalai Mersével 

 088-as és 022-es kérvények és egy tanulmányi levél kapcsán 

 TMCS jegyzőkönyvvezetés kapcsán 

 Javaslatot tettem az Oktatással kapcsolatos bizottságok delegáltjaira 

 Elkészítettem a táblázatot és beküldtem a TMCS levelezőlistájára 

 Majd a visszajelzések alapján frissítette 

 Elkészítettem a hozzá tartozó előterjesztést, amit bevittem HK ülésre 

 Összefoglaltam és elküldtem Koren Zoltánnak, hogy pontosan ki kit vált a bizottságokban 

 Írtam egy részletes tájékoztató emailt az Oktatással kapcsolatos bizottságok delegáltjainak, 

melyben összefoglaltam a kéréseimet és elvárásaimat a bizottsági delegáltsággal járó lét 

kapcsán 

 Importálható naptárak projekt: 

 Egyeztettem Takács Dalmával a projekt megvalósításával kapcsolatban 

 Bizottságos naptárak: 

 Jeleztem a TMCS tagoknak, amikor a Bizottságokat tartalmazó naptár elkészült 

 ZH naptárak: 

 Határidőt szabtam a véleményezéshez 

 Szorgalmaztam a naptárak honlapon történő publikálását és PR-olását 
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TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistán (57 db levél), telefonon (1 db hívás), személyes 

megkeresés alkalmával (2 alkalom). 

 Részt vettem a KTB emailes szavazásain 

 Frissítettem a 0. tanköri anyagot 

 Továbbítottam a tanulmányi munkacsoport levelezőlistájára az OB és az MBB anyagait 

 Tájékoztattam a tanulmányi munkacsoportot az MBB Beoktatás munkacsoporti megbeszélés 

fejleményeiről 

 Foglalkoztam az infós Digitális technika tárgy gyakorlatainak hosszához kapcsolódó problémával 

 Foglalkoztam a csak angol nyelvű segédanyagokkal elérhető mintatantervi tárgyak problémáival 

 Foglalkoztam a visszasorolási kormányrendelet következményeivel 

 Foglalkoztam a 0. matematika ZH problémájával 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Ügyeletet tartottam 4 alkalommal. 

 Részt vettem a Kari Tanács elektronikus szavazásain. 

 Kitöltöttem a DISC személyiségtesztet és felvittem az eredményét a táblázatba. 

 Részt vettem a Kari Évnyitón a bemutatkozáson. 

 Részt vettem 2 HK ZH felkészülő alkalmon. 

 Frissítettem HK Wiki-n az adataimat. 

A BESZÁMOLÓRA KAPOTT PONTSZÁM: 117 PONT 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 117 000 FT 


