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Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Hallgatói Képviselet  

Közéleti ösztöndíj 

Pályázati adatlap  

2018/19. tanév 

Adatok: 

Név: Czene Nikolett 

Beszámolási időszak: 2018. 10. 11. - 2018. 11. 13 

 

Végzett tevékenység részletes leírása (min. 400 karakter szóköz nélkül):  

 

A beszámolási időszakban a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Nyílt Nap szervezőjeként a 

laborlátogatásokat szerveztem meg.  

Felvettem a kapcsolatot a tanszékvezetőkkel e-mailben (10 db): 

 ABÉT:Dr. Vértessy G. Beáta 

 FKAT: Dr. Kállay Mihály 

 KKFT: Dr . Mika László Tamás 

 SZKTT: Dr. Keglevich György 

 SZAKT: Dr. Nyulászi László 

Ezután pedig azokkal vettem fel a kapcsolatot, akik a laborlátogatásokat fogják tartani.  

Velük többszöri e-mail váltás során megbeszéltem a laborlátogatás részleteit (32 db):  

 az időpontokat,  

 a helyszínt,  

 a csoportok létszámát.  

Több alkalommal tartottunk megbeszélést a Nyílt Nap szervezésének haladásáról Pollák 

Zsomborral, Benda Biankával illetve Varga Ferenccel a Nyílt Nap megvalósításáról, az igényekről, a 

feladatkörök haladásáról. Felosztottuk egymás között a pontos feladatokat, illetve hogy kikkel kell 

pontosan egyeztetni. A laborlátogatásokkal kapcsolatban folyamatosan frissítettem az általam 

elkészített táblát a laborok visszaigazolása után a megfelelő létszámmal, illetve a kapcsolattartóval.  

Elküldtem Benda Biankának a táblázatot, illetve egyeztettünk arról, hogy a folyamatosan frissülő 

adatokat is továbbítsuk a Mentor Kör részére. 

A Mentor Körrel személyesen is egyeztettem a laborlátogatások beosztásával kapcsolatban, a 

laborok pontos igényeit kiemelve. 

Részt vettem a Nyílt Nappal kapcsolatos megbeszélésen a HSZI-vel. A megbeszélésen részt vett 

még Kmecz Ildikó, valamint Pollák Zsombor. 
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Melléklet(ek): 

 

 

 

Nyilatkozatok: 

Kijelentem, hogy a pályázati feltételeknek megfelelek, továbbá a pályázat leadásával hozzájárulok ahhoz, hogy 

személyes adataimat a VBK HK a pályázat elbírálása során felhasználja. 

Hozzájárulok, hogy nyertes pályázat esetén a nevemet, Neptun kódomat, az elért pontszámot, a megítélt ösztöndíj 

összegét a VBK HK nyilvánosságra hozza. 

 

 

Budapest, 2018. november 14. 

 

Aláírás  


