
 

 

 Balázs Anna 

beszámoló 

2016. augusztus 9. – szeptember 16. 

 

Feladatkör - Elnök 

 Hallgatói levelek megválaszolása. 

 Hallgatói Képviselet üléseinek levezetése. 

 Hallgatói képviselők munkájuk, levelezésük a felügyelete. 

 Egyeztetés Nemes Gábor oktatási dékánhelyettessel az alábbi témakörökben: 

o 2015/16 őszi félév munkarend javítása, 

o kedvezményes tanrendekkel kapcsolatos eljárásrend, 

o utólagos tárgyfelvételi kérvények, 

o zárthelyi ütemterv. 

 Kérvények bírálása átruházott hatáskörben Nemes Gábor oktatási dékánhelyettessel (08.29., 

09.05.). 

 Költségtérítés csökkentésre vonatkozó Dékáni Utasítás véleményezése. 

 Közösségi tevékenységről igazolás kiállítása Miniszteri, és Campus Mundi ösztöndíj 

pályázathoz. 

 Gólyahét programjainak véleményezése. 

 Tisztújítással kapcsolatos ütemezés véleményezése, hivatalos levelek továbbítása Molnár 

Csaba dékán, Krisztián Dávid EHK elnök, Keresztes Péter HSZI igazgató felé, információk 

kiküldése a hallgatók részére. 

 2016/17-es tanév rendezvény ütemezés továbbítása az Egyetemi Hallgatói Képviselet felé. 

 Bercsényi 28-30 Kollégium 2016/17 őszi félévre vonatkozó hálózatüzemeltető személyzettel 

kapcsolatos adatszolgáltatás a Szabó Gábor részére. 

 Hallgatói képviselők személyes beszámoltatása (09.13., 09.14.). 

 Segítségnyújtás a Dékáni Hivatalnak a Diplomaátadó ünnepség hirdetésében. 

 Engedélyköteles kollégiumi rendezvények jóváhagyása. 

 Segítségnyújtás a kari SZMSZ megírásában (08.30., 09.07.). 

 Stratégiai Bizottság levezetése, anyagok előkészítése. 

 2016. évi Gólyabál helyszínével és időpontjával kapcsolatos egyeztetés Orbán Balázzsal. 

Feladatkör segítése - Oktatás 

 A 2016/17 őszi féléves kari teljesítményértékelési terv véleményezése. 

 Tanulmányi tanácsadásra vonatkozó dokumentum aktualizálása. 

 



 

 

Egyéb 

 Hallgatói Képviselet üléseiről készült emlékeztetők véleményezése. 

 Ingyenes vendégéjszakák véleményezése. 

 ÉPK HÖK SZMSZ véleményezése. 

 Egyeztetés a Gólyahét főszervezőjével: 

o lefoglalandó helyiségek meghatározása, 

o programtervezet véglegesítése, 

o tankörbeosztás egyeztetése a Dékáni Hivatallal, 

o tárgyfelvételi problémák közvetítése a Dékáni Hivatal felé, 

o tájékoztató előadás tartása. 

Általános HK-s teendők és bizottságok 

 

 Hallgatói Képviselet rendes ülése (08.30., 09.06., 09.12.) 

 Dékáni Tanács (08.22., 08.29., 09.05., 09.12.) 

 Kari Tanulmányi Bizottság (09.06.) 

 Rendezvény Bizottság (09.07.) 

 Elnöki Értekezlet (09.08.) 

 Stratégiai Bizottság (09.09., 09.11.) 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 13,51%. 

 

A Hallgatói Képviselet 2016. 10. 04-i ülésén, 112./2016. sz. határozatával elfogadta az elnökség által 

a közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 

 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 87800 Ft. 

 


