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Feladatkör – Oktatás 

 Hallgatói levelek megválaszolása. 

 Belső Oktatási Bizottság anyagainak elkészítése, ülések levezetése, emlékeztetők elkészítése. 

 Egyeztetés Csabay Bálinttal az Építész-informatika 3 pótzárthelyikkel és az ezért kiróható díjakkal 

kapcsolatban. 

 Egyeztetés Hegyi Dezsővel a Szilárdságtani Tanszék vizsgáinak átstrukturálásáról és a szigorlatok 

szervezéséről. 

 Egyeztetés a tervezési tanszékekkel a Tanszéki Tervezés féléves feladat leadásának időpontjáról. 

 A szigorlatok ismétlésére vonatkozó TVSZ változás kihirdetése. 

 ZH ütemtervvel kapcsolatos egyeztetése a tanszékek oktatási felelőseivel. 

 Félév eleji szigorlatok szervezése. 

 Egyeztetés Kapovits Gézával az Épületszerkezettani Tanszék előterjesztéseivel és a Tanszék 

tantervmódosításra vonatkozó javaslataival kapcsolatban. 

 Vizsgaidőpontok egyeztetése Lepel Adriennel és a tanszékek oktatási felelőseivel. 

 Egyeztetés a vizsgahelyek bővítésével kapcsolatban az Épületszerkezettani Tanszékkel és az 

Építészettörténeti és Műemléki Tanszékkel. 

 A tárgykövetelmények változásainak egyeztetése a tanszékek oktatási felelőseivel, egyeztetés Nemes 

Gáborral a követelmények módosításának lehetőségeiről. 

 A specializációválasztással kapcsolatos tudnivalók kihirdetése. 

 Neptun kérvények leadási határidejének kihirdetése. 

 A Kari Tanács által elfogadott tantervmódosítások kihirdetése. 

 Egyeztetés az Épületszerkezettan 2  tárgy utolsó vizsgaalkalmának teljesítési arányával 

kapcsolatban Becker Gáborral és Kapovits Gézával. 

 Egyeztetés Sajtos Istvánnal a Szilárdságtani Tanszék vizsgáival és a vizsgán nem megengedett 

eszközök használatával kapcsolatban. 

 Egyeztetés Lepel Adriennel a 2016/17 tanév tavaszi félévének órarendjével kapcsolatban, 

óraütközések korrigálása az érintett tanszékekkel. 

 Hallgatói Fórum kihirdetése a hallgatóknak. 

 A tárgyfelvétellel kapcsolatos tudnivalók kihirdetése, a tárgyfelvétel során adódó problémák 

megoldása. 

Egyéb  

 Részvétel a Nyílt Napon (2016. 11. 24.), 

 Részvétel az Educatio Kiállításon (2017. 01. 19.), 

 Részvétel a Mikulás-kupán (2016. 12. 03.), 



 

 Hallgatói Képviselet ülésein készült emlékeztetők véleményezése. 

 Általános HK-s teendők és bizottságok 

 Hallgatói Képviselet rendes ülése (11.28.; 12.13.; 01.09.; 01.23.)  

 Hallgatói Képviselet rendkívüli ülése (11.27.) 

 Belső Oktatási Bizottság (11.29.; 12.19.; 01.18.) 

 Külső Oktatási Bizottság (12.05., 01.13.) 

 Kari Kreditátviteli Bizottság (01.23.) 

 Kari Tanács (11.30.; 01.18.) 

 Belső Juttatási Bizottság (12.01.) 

 Tanterv véleményezése (01.13.) 

 HK nap (01.14.) 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 9,48 %. 

A Hallgatói Képviselet 2017.01.30-i ülésén, a 17./2017. sz. határozatával elfogadta az elnökség által a 

közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 58 300 Ft. 


