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A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Schaf Alexa Lili
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 23. - HK ülés
● 2017. augusztus 01. - Monitoring ülés
● 2017. augusztus 07. - HK ülés
Egyetemi bizottsági ülések:
● 2017. július 17. - KKB
Kollégiumi referens
● mentorválasztással kapcsolatos ügyintézés
○ mentori interjúkhoz ráérés táblázat elkészítése (~ 0.5 óra)
○ mentori interjúkhoz doodle készítése a mentorjelölteknek
○ mentori interjúkon való részvétel, jegyzőkönyvek készítése a beszélgetésről (~4-4.5
óra volt a hat interjú összesen)
○ eredmények megküldése Kovalovszki Máténak
● ELTÉ-s átvételre kerülő hallgatóval kapcsolatos ügyintézés, kollégiumi férőhellyel
kapcsolatos válaszadás
● szakkollégiumi férőhelyekkel kapcsolatos egyeztetés
● nyári szobafoglaló előkészítése (előjogok, szűrés) Okolicsányi Péterrel (~ 1.5 óra)
● KEFIR űrlap elkészítése az őszi kollégiumi felvételi pályázathoz
● 1-2%-os helyek
○ 1-2%-os helyekhez google form elkészítése
○ a kitöltések alapján jelentkezési táblázat elkészítése a megadott forma alapján,
indoklások “lektorálása”
○ 1-2%-os pályázók listájának megküldése
○ Kovalovszki Mátéval és Lestyan Bencével a pályázati eredmények átnézése,
prioritási sorrend módosítása
● 11 db KEFIR hír (őszi kollégiumi felvételi kezdete, koliszoc, áramszünet, felsőbbéves
előzetes eredmény, elsőféléves kezdet, nevelői szoba pályázat, neptunos felszólalás,
____________________________________________________________________________
BUDAP ESTI M ŰSZAKI ÉS G AZDASÁGTUDOMÁNYI
EGYETEM
T ERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
H ALLGATÓI K ÉP VISELET

1111 Budapest, Irinyi J. u. 1-17. Kármán Tódor
Kollégium 013
e-mail: ttkhk@lists.ktk.bme.hu, web: hk.wigner.bme.hu

____________________________________________________________________________
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

korábbi átköltözés, költözési irányelvek, elsőéves eredmények, szobabeosztás)
őszi kollégiumi férőhely pályázat KEFIR űrlap elkészítése Felsőbbévesek számára
kollégiumi férőhelyosztás Felsőbbévesek számára
felszólalás KEFIR űrlap elkészítése
nevelői szoba pályázat és űrlap elkészítése
TTK kollégiumi szobáinak megküldése Okolicsányi Péternek
egyeztetés a WJSz-szel a szobabeosztással kapcsolatban
felsőbbéves szobabeosztás elkészítése
nyáron bent lakó, őszre felvett Felsőbbéves hallgatók listájának elkészítése és megküldése
a korábbi átköltözéshez
őszi kollégiumi férőhely pályázat KEFIR űrlap elkészítése Elsőfélévesek számára
irodai kulcsok átvétele és azokkal kapcsolatos emailezés
folyamatos segítségnyújtás a hallgatóknak a költözési időszak alatt

Sport referens
● megrendelt sportszerek elhozása a Sportközpontból
Szociális Bizottság
● 2017. június 13-án Boros Melinda előadásán való részvétel
● 2017. augusztus 17-én HSZI érzékenyítő tréningen való részvétel
Egyéb munkák:
● Grabarits Andrással a gólyaprogramokról dokumentum elkészítése (~ 2 óra)
● 3 db emlékeztető elkészítése (június 13., június 20., augusztus 07.)
● torta beszerzése június 20-án
● Grabarits Andrással alumni kérdőíves megbeszélés augusztus 22-én (1 óra)
● Kovács Szilviával pályázatis megbeszélésen való részvétel augusztus 23-án
● 2017. június 16-án kollégiumi internetszolgáltatással kapcsolatos ülésen való részvétel (~
3.5 óra)
● Szociális pályázatokat bíráló vizsgára való felkészülés, sikeres bírálói vizsga letétele
● Érzékenyítő tréningen való részvétel
● Többszöri egyeztetés Kovács Szilviával és Lestyan Bencével
Alumni Tábor:
● pólóminta elkészítése
Regisztrációs hét:
● 2017. augusztus 16. ülésen való részvétel
A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 91 500 Ft
____________________________________________________________________________
BUDAP ESTI M ŰSZAKI ÉS G AZDASÁGTUDOMÁNYI
EGYETEM
T ERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
H ALLGATÓI K ÉP VISELET

1111 Budapest, Irinyi J. u. 1-17. Kármán Tódor
Kollégium 013
e-mail: ttkhk@lists.ktk.bme.hu, web: hk.wigner.bme.hu

