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A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Lestyan Bence
Időszak: 2017. 06. 08 - 2017. 08. 23.

HK ülések, Kari Tanács ülések:
● 2017. június 13. - HK ülés
● 2017. június 20. - HK ülés
● 2017. június 21. - Kari Tanács
● 2017. június 27. - HK ülés
● 2017. július 17 - Pályázati Bizottsági ülés
● 2017. július 23. - HK ülés
● 2017. augusztus 07. - HK ülés
Egyetemi bizottsági ülések:
● 2017. június 14. - Dékáni Tanács
● 2017. június 28. - Dékáni Tanács
● 2017. június 28. - Elnöki értekezlet
● 2017. július 10. - Elnöki értekezlet
● 2017. július 28. - Kis KTB
Referensi, felelősi munkák:
● 2017. június 21. – Találkozó a DH munkatársaival és folyamatos egyeztetés (10 óra)
● 2017-es Csatlakozó frissítése Kis Enikővel
● KTK állandó vendégkártyák frissítése a nyárra
● KTK kulcsfelvételi joggal rendelkező hallgatói listájának frissítése
● EGYHDK igényünk átbeszélése Barabás Zoltánnal és Kovács Szilviával, majd elküldése
az EHK-nak
● Egyeztetés Schaf Lilivel az 1-2%-os kollégiumi helyekről
● Az EHK kérésére a HÖK adatok táblázat frissítése (pólóméret, becenév)
● Egyeztetés a Dékáni Hivatal munkatársaival, és intézet- és tanszékvezetőkkel az őszi
dékáni szünet időpontjáról
● Gólyaprogramok nevű dokumentum javítása és elküldése az EHK-nak
● Vetélkedős feladatok és ezeknek anyagigényének összeszedése, és továbbítása az EHK
felé
● PR-hoz szükséges adatok nevű tábla frissítése
● Folyamatos egyeztetés a Wigner Jenő Szakkollégium helyzetéről és annak megjelenéséről
a gólyatáborban Kovács Szilviával
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● A HSZI, Dékáni Hivatal által a gólyáknak küldött levelek megírása, majd azok
továbbítása a megfelelő szerveknek
● Folyamatos kommunikáció az öntevékeny körökkel és a szakkollégiummal (frissített
taglista az EHK felé, beszámoló az előző félévről, tervek a következő félévre)
● Folyamatos telefonos tájékoztatása az elsőéves hallgatóknak és hozzátartozójuknak
● Gólyatábor visszajelzések 2017 + Lelle észrevételek táblázat aktualizálása
● Elektronikus szavaztatással kapcsolatos dokumentum frissítése
● Folyamatos személyes megbeszélések a hallgatói képviselet tagjaival
● Emlékeztetők átnézése és elküldése a HSZI -nek
● Gólyatábor szervezők és adataik elküldése az EHK-nak a Gólyatábor szervezői
ösztöndíjhoz
● Ülések vezetése, tagok tájékoztatása egyetemi ügyekről
● Többszöri egyeztetés Kovács Szilviával és Barabás Zoltánnal
● Neptun hibák többszöri javítása Prok Istvánnal és Vida Máriával (összesen 4 alkalom)
● Pályázatok javítása és bevitele a HSZI -be az előző időszakban
● Beszámolók bírálása, dokumentáció elkészítése
● Dokumentumok feltöltése a honlapra
● Hallgatói Képviselet Facebook oldalának frissítése
Egyéb munkák:
● 2017. június 19. - Rendezvénybejelentővel kapcsolatos megbeszélés a GHK képviselőivel,
illetve Perjési Péterrel
● 2017. június 25. - Gólyahajó megbeszélés
● 2017. június 26. - Honlappal kapcsolatban megbeszélés Kardos Tamással a KTKSzSz-től
● Többszöri egyeztetés Kardos Tamással a honlappal kapcsolatban
● Irodaszer rendelés összeírása Zeleny Klaudiával
● Irodaszerek átvétele
● Részvétel a kollégiumi mentori megbeszéléséken, interjúztatás
● Kérdések írása a mentori meghallgatásra
● 2017. augusztus 16. - Gólyahajó megbeszélés
● Egyeztetés Perger Dáviddal és Varró Gergővel 4 alkalommal
Gólyahét:
● Egyeztetés a OMIKK-kal az ajándékokról a leendő hallgatóknak és a gólyaheti könyvtári
látogatásról
● Többszöri egyeztetés a FINE-vel a regisztrációs hét programjairól
● Sportközpont foglalás elintézése
● 2017. augusztus 16. regisztrációs hetes megbeszélés
A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 144 500 Ft.
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