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A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Grabarits András József
Időszak: 2017. 04. 13 - 2017. 05. 13.

HK ülések, Kari Tanács ülések:
● 2017. április 18. - HK ülés
● 2017. április 19. - Rendezvényszervező Bizottság ülés
● 2017. április 26. - Kari Tanács
● 2017. május 02. - HK ülés
● 2017. május 09. - HK ülés
Egyetemi bizottsági ülések:
Referensi, felelősi munkák:
● Viszgarend befejezése:
● Kritikus vizsgákkal kapcsolatos egyeztetések személyesen és e-mailben az oktatókkal és a
hallgatókkal (~ 2 óra)
● Fellépő hibák az oldalra kirakás miatt és a táblázat véglegesítése miatt tovább
munkálatok és e-mailezés Prok Istvánnal (~ 2 óra)
● kapcsolattartás az évfolyamfelelősökkel (emailek írása, felmerülő problémákra közösen
megoldáskeresés)
● KOB-re érkező információk kommunikálása hallgatók felé (~30 perc)
● Kari Tanács előtt a Fizikus Szakbizottság határozatainak átnézése és elfogadása, illetve
információ szempontjából pontosítás és ezeknek közvetítése a hallgatók felé (~ 1 óra)
● Hallgatói tanácsadás (ehhez TVSZ pontos átnézése) a képzési idő meghosszabbításáról
(~ 20 perc)
● Számítás módszerek a fizikában 2-ből tárgykövetelmények tisztázása és ezek továbbítása
a hallgatók felé
● Többváltozós analízisből egyeztetés az oktatóval az teljesítményértékelések javításának
határidejéről
● Statisztikus fizika 1 pótlásainak időpontjairól (gyakorlati nagy és kis zárthelyi, illetve
előadás kis zárthelyi esetében) hossza e-mailezés a pótlás módjáról és időpontjairól mind
a hallgatókkal mind az oktatókkal (~ 1,5 óra)
● Elektrodinamika gyakorlat 1 hallgatóinak ügyeinek figyelemmel kísérése és folyamatos
konzultáció velük erről (~1 óra)
● Schaf Lilivel fizikus tanrend átnézése szakmai gyakorlat szempontjából
● Tanácsadás és egyeztetés 5 hallgatóval (ehhez TVSz megfelelő pontjairól való
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tájékoztatás) a zárthelyik pótlásáról
Hallgatók tájékoztatása a félévközi szigorlatról
Hosszas egyeztetés és tanácsadás a Fizika laboratórium 1-ről, illetve annak bukásáról,
illetve pótlásáról való lehetőségekről (~ 1 óra)
Kvantummechanika gyakorlat 1 első pót-/javító zárthelyi pótlásának időpontjáról
egyeztetés, aminél rengeteg megoldandó gond volt (~1 óra)
Kvantummechanika gyakorlat 1 pót_/javító zárthelyi pontozásának felülvizsgálatáról
egyeztetés a hallgatókkal és személyesen kétszer az oktatóval (~ 1 óra)
Egy esetleges szigorlati fórumról egyezetetés Balogh Nórával (~ 40 perc)
Majd egy szigorlati tájékoztató megírás és megvitatása Balogh Nórával és elküldése
Vankó Péternek (~ 1 óra)
Fizika laboratórium 2, Haladó Fizika laboratórium 1 és Haladó fizika laboratórium 3-ból
hallgatói kérésre egyeztetés a javítások határidejéről és a tárgyak teljesítésének főbb
kritériumairól, melyekről aztán a hallgatók tájékoztatása is megtörtént (évfolyamonként
~ 30 perc)

Egyéb munkák:
● 2017. április 20. - Gólyatáboros megbeszélés (1-2 óra)
● Klaudiával az ülésen felhozott pro- és kontraérvek dokumentumba foglalása és beküldése
(kb. ~30 perc)
● ÉMK-vendégvacsora megszervezése Kovács Szilviával (~ 2 óra)
● ÉMK-s vendégvacsorához bepakolás (~ 1 óra)
● A vacsora végének megvárása és elpakolás, majd másnap reggel a terem végleges
kitakarítása (~ 2,5 óra)
● A vacsorához alapanyagok megvásárlása Holl Viktorral (~ 2 óra)
A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 24 500 Ft.
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