
 

 

Gulyás Eszter 

Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2016. november 5 – 2016. november 24. 

Feladatkör – Oktatás 

 Hallgatói levelek megválaszolása. 

 Belső Oktatási Bizottság anyagainak elkészítése, ülések levezetése, emlékeztetők 

elkészítése. 

 A ZH ütemtervvel kapcsolatban felmerülő eltérések megoldása, egyeztetés az oktatókkal 

az ütközések elkerülése érdekében. 

 A specializációválasztási tájékoztató kihirdetése a hallgatóknak. 

 A Természettudományi Kar oktatóinak az OHV-vel kapcsolatos véleményeinek átnézése, 

kiértékelése és összegzése a Külső Oktatási Bizottság részére. 

 A tantárgyi adatlap tervezetének véleményezése, korrektúrázása. 

 Szabályzati kérdések gyűjtése a Tanulmányi és vizsgaszabályzatból Komonyi Dániellel. 

 A vizsgarend tervezetének ellenőrzése, problémák jelzése Lepel Adrienn felé. 

 Egyeztetés Kapovits Gézával az Épületszerkezettani Tanszék előterjesztéseivel és a szerkezeti 

szakirány specializáció Komplex tárgyainak kreditértékére vonatkozó előterjesztéssel 

kapcsolatban. 

 A KTB ügyrendjének aktualizálása, kiegészítése. 

 Egyeztetés Krahling Jánossal és Daragó Lászlóval a szerkezeti szakirány specializáció 

Komplex tárgyainak kreditértékére vonatkozó előterjesztéssel kapcsolatban. 

 A vizsgajelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók kihirdetése a hallgatók felé. 

 A Belső Oktatási Bizottság tagjai által készített kisokosok korrektúrázása és összegzése egy 

átfogó TVSZ kisokos formájában. 

 Interjúk készítése a Kar néhány oktatójával az OHV népszerűsítése céljából. 

 A HK honlap oktatással kapcsolatos részének átstrukturálása, az anyagok bővítése. 

 A tavaszi féléves ZH ütemtervvel kapcsolatos egyeztetések a tárgyfelelősökkel. 

 A specializációválasztási eljárás lebonyolításának segítése, a határidők kihirdetése a 

hallgatóknak. 

 6 éves tantervjavaslat készítése egyenletes terheléssel, Erasmus lehetőségekkel. 

 A HK Wiki oktatással kapcsolatos anyagainak bővítése. 

 A TVSZ változásai miatt módosítandó tárgykövetelmények jelzése az illetékes tanszékek 

felé. 

Feladatkör segítése – Juttatás 

 Leírás készítése a hallgatók átsorolásáról illetve elbocsátásáról a HK honlapjára. 



 

 

Egyéb 

 Egyeztetés Vukoszávlyev Zoránnal a TDK ajándékozásának menetéről. 

 A TDK prezentációs különdíjainak beszerzése, a díjazás koordinálása, oklevelek megírása. 

 A Hallgatói Képviselet üléseiről készült emlékeztetők véleményezése. 

 A Nyílt Napra készülő tájékoztató anyagok megírása Filep Richárddal. 

 A Nyíl Napra készült szóróanyagok elkészítése. 

Általános HK-s teendők és bizottságok 

 Hallgatói Képviselet rendes ülése (11.07., 11.14., 11.21.) 

 Hallgatói Képviselet rendkívüli ülése (11.06.) 

 Külső Oktatási Bizottság (11.14., 11.21.) 

 Kari Oktatási Bizottság (11.23.) 

 Stratégiai Bizottság (11.16.) 

 Belső Oktatási Bizottság (11.08., 11.15., 11.22.) 

 Belső Kollégiumi Bizottság (11.06.) 

 Belső Juttatási Bizottság (11.15.) 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 10,89%. 

 

A Hallgatói Képviselet 2016.11.27-i ülésén, a 133./2016. sz. határozatával elfogadta az elnökség által 

a közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 105 600 Ft. 


