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GÜNTER DALMA MÁRIA 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2021. 12 1. és 2021. 12 31. között végzett tevékenységéről 

ÜLÉSEKEN, BIZOTTSÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 
 

 
 2021.12.08. - HK ülés 
 2021.12.14. - Ünnepi Kari Tanács 

 2021.12.01. - Oktatási Bizottsági ülés, ahol szó volt 
 EIT Digital, Autonomous Systems mesterszak indításáról 

 CEF-HCAIM (Human-Centered Artificial Intelligence Master) projekt, HCAIM diploma 
supplement javaslat elfogadásáról 

 Digitális technika 2. átmeneti adatlap elfogadásáról 
 Az űrmérnök mesterképzés képzési programjának közzétételéről 
 A félévből hátrelévő időre vonatkozó szabályokról (ZH, vizsga, záróvizsga) 
 Záróvizsga adminisztrációjának esetleges változásáról 

 Egyebekről 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 
 

 
 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 

 22 levelet osztottam ki a tanulmányi levelezőlistán 
 7 levél megválaszolásában segédkeztem 

 Rendszeresen egyeztettem Koren Zoltánnal a TMCS aktualitásairól 
 Egyeztettem Nagy Leventével 

 GTK projekt kapcsán 
 MBB póttagsága kapcsán a bizottsági delegáltak felé támasztott elvárásaim kapcsán 

 Egyeztettem Held Noémivel 
 Tanulmányi levelek és TMCS-s ügyek kapcsán 
 HK-s email cím igénylése kapcsán 

 



 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1117 Budapest, Irinyi József utca 42. 104 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar http://vik-hk.bme.hu - hk@vik-hk.bme.hu 

Hallgatói Képviselet Tel.: 06-1-463-3657 

 

 MBB Beoktatás projekt: 
 Egyeztettem a HK-s munkacsoporttal a haladásról, az eddig elkészült dokumentumokról 

több alkalommal 

 Összefoglaltam egy emailben az MBB munkacsoport számára az eddigi haladást, 
elküldtem nekik az eddig elkészült dokumentumokat 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 
 

 
 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistán (28 db levél), személyes megkeresés alkalmával 

(9 alkalom). 

 Az Elektronika 1 pótZH esetleges nehézségével foglalkoztam 
 Üzleti jog B pótZH körüli problémákkal foglalkoztam 

 Üzleti jog kvízekkel kapcsolatos problémákkal foglalkoztam 
 Görbék, felületek és transzformációk tárgy problémáival foglalkoztam 

 Szoftvertechnológia vizsga ponthatára körüli problémákkal foglalkoztam 
 Elektronika 1 kapcsán a keresztféléves tárgymeghirdetésekkel foglalkoztam 

 Záróvizsga lebonyolításával foglalkoztam hallgatói levelek kapcsán 
 Neptun fizetés szünetelése körüli hallgatói kérdésekkel foglalkoztam 

 IT eszközök technológiája pótZH létszámkorláta körüli problémákkal foglalkoztam 
 Szavaztam a KTB emailes szavazásain 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 
 

 
 Szorgalmaztam a Kérvényminták javítását a honlapon 

EGYÉB FELADATOK 
 

 
 Részt vettem a HKarácsonyon (12.14.) 
 Részt vettem a decemberi csapatépülésen (12.17.) 

A BESZÁMOLÓRA KAPOTT PONTSZÁM: 52,5 PONT 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 52 500 FT 


