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A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Grabarits András József
Időszak: 2017. 06. 08 - 2017. 08. 23.

HK ülések, Kari Tanács ülések:
● 2017. június 20. OB (1,5 óra)
● 2017. június 13. HK gyűlés
● 2017. június 20. HK gyűlés
● 2017. június 27. HK gyűlés
● 2017. július 23. HK gyűlés
● 2017. augusztus 07. HK gyűlés
Referensi, felelősi munkák:
● KOB listára érkező levelek átolvasása és válaszolás rájuk (nyár folyamán összesen (3 óra)
● Kapcsolattartás az évfolyamfelelősökkel (2 óra)
● Egyeztetés Zaránd Gergellyel az Elektrodinamika gyakorlat 1 és a Klasszikus- és kvantum
káosz tárgyak ütközéséről
● Egyeztetés a Geofizika és az Anyagtudomány alapjai tárgy ütközéséről
● Balogh Ferencnek a Videotoriumos tárgyak gondos összegyűjtése
● Méréstechnika tárgy esetében egyeztetés Halbritter Andrással a létszám növeléséről
● Egyeztetés a Szilárdtestfizika gyakorlati és elméleti tárgyának esetében a létszámok
megemeléséről
● Magyar Zoltánnak segítség nyújtás a Haladó fizika laboratórium 2 tárgy esetében, hogy
be tudjon kerülni az egyik kurzusra létszámon felül (30 perc)
● Egyeztetés a Felületfizika alapjai és a Monte Carlo módszerek tárgy ütközéséről
● Két hallgatónak magyarázat adás a zárthelyi sávról és egyeztetés ez ügyben Vida Máriával
is
● Kovács Miklóssal konzultálás ELTE-s tárgyak felvételéről
● Segítség nyújtás Újváry Patriknak, hogy egy félévben végezhesse el az Alkalmazott
szilárdtestfizikát és a Szilárdtestfizika alapjai tárgyakat, ehhez konzultáció Vida Marival
(1 óra)
● Rákos Olivér és az idén MSc záróvizsgázóknak információ közlés a méltányossági
felhasználhatóságáról sikertelen záróvizsga esetén (1 óra)
● Szarvas Csongor tájékoztatása a kötelező GTK-s tárgyak felvételéről
● Haladó fizika laboratórium 2 esetében egyeztetés Vida Máriával a hibás
előkövetelményekről
● Tanulmányi adatlapok megírása, az össze Fizika BSc tárgy esetében, mind őszi, mind
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tavaszi félév esetében. 70 tanulmányi adatlapból 58 megírása és a Szántó Imre által írtak
átnézése és javítása (összesen kb. 25 óra), a legutóbbi alkalommal többszöri
átvizsgálásuk
Egyéb munkák:
● Gólyacsomag összeállítása Schaf Lilivel (1,5 óra)
● Alumni kérdőív elkészítése Schaf Lilivel (1,5 óra)
● Reaktorlátogatás leszervezése a regisztrációs hétre (2 óra)
● Szociális pályázatokat bíráló vizsgára való felkészülés Mohácsi Noémivel (5 óra)
○

Sikeres írásbeli vizsga letétele

○

Érzékenyítő tréningen való részvétel

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 42 500 Ft.
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