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A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Schaf Alexa Lili
Időszak: 2017. 04. 13 - 2017. 05. 13.

HK ülések, Kari Tanács ülések:
● 2017. április 18. - HK ülés
● 2017. április 19. - Rendezvény Bizottság ülés
● 2017. április 25. - PR Bizottság ülés
● 2017. április 25. - HK ülés
● 2017. április 26. - Pályázati Bizottság ülés
● 2017. május 02. - HK ülés
● 2017. május 09. - Kollégiumi Bizottság ülés
● 2017. május 09. - HK ülés
Egyetemi bizottsági ülések:
● 2017. április 13. - KKB
● 2017. április 25. - KKB
● 2017. május 03. - HSB
Referensi, felelősi munkák:
Kollégiumi referens:
● 2017. május 09. - Kollégiumi Bizottsági ülés vezetése az őszi kollégiumi férőhely pályázat
módosításairól
○ férőhelyek aránya különböző KFCs-k között
○ különböző részpontszámok számításának meghatározása
○ különböző pályázatok pontszámainak számítása
○ stb
● EKFR átnézése, ötletelés, nyelvhelyességi hibák javítása
● kollégiumi férőhely pályázat aktualizálása EKFR szerint és elkészítése az őszi félévre
● segítség és információ közlése a következőkkel kapcsolatban
○ elsőféléves kollégiumi jelentkezés és szociális pályázatok kapcsolatos kérdésekre
válaszolás
○ nyári férőhelyek és kollégiumi szállás
● nyári 1-2%-os férőhely igénylésének indoklásához google form elkészítése
● kari szakmai gyakorlat időtartamának leadása nyári kollégiumhoz
○ ehhez: tanrendek átnézése Grabarits Andrással
○ tanrend és mintatanterv elküldése
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záróvizsgázók összegyűjtésére google form készítése
2 KEFIR hír

PR Bizottság:
● 3 db cikk megírása
● 1 db vicc beküldése
● WC Pressek kirakása a H épületben Szabados Dórával
● WC Pressek kirakása az FIII épületben
● 3 HK hír megírása
Egyéb munkák:
● segítség Szabados Dórának a fizikus vizsgarend összehangolásában (adott tárgy
kontaktórás/vizsgakurzus jellege, időpontok egyeztetése a Neptunban feltöltöttekkel,
stb.)
● 2017. május 09. - HÖOK-BME EHK Jövőkép Fórumon való részvétel
● segítség hallgatóknak:
○ különböző kérvényekről a tantárgyi előkövetelményektől való eltekintéshez
○ informálás tanulmányi okokból történő elbocsátással kapcsolatban
A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 27 000 Ft.
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