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Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Hallgatói Képviselet  

Közéleti ösztöndíj 

Pályázati adatlap  

2018/19. tanév 

Adatok: 

Név: Pollák Zsombor 

Beszámolási időszak: 2018. október 11. – 2018. november 13. 

 

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

 

Október 11. és November 13. közötti időszakban a Hallgatói Képviselet külső bizottságában, a PR Csoportjában 

az alábbi tevékenységeket végeztem el: 

 12 darab megkeresőt küldtem el 12 cégnek 12 alkalommal  összefoglalva a megkapott anyagokkal 

 Az általam megkeresett cégekkel 8 órát töltöttem el megbeszéléssel összesen 5 alkalommal 

 Az adatbázist bővítettem 2 céggel és frissítettem 2 alkalommal 

 Résztvettem ülésen 1 alkalommal 

 2 alkalommal vettem részt megbeszélésen Beke Dórával 

Nyíltnap felelős: 

Egyeztetés Kmetz Ildikóval e-mailen és személyesen 

 személyesen 3 alkalommal 

 e-mailben 7 alkalommal 

HSZI-vel kapcsolattartás és adatok frissítése, folyamatos felügyelete, a frissített anyagok továbbítása Benda Bianka, 

Czene Nikolett és Varga Ferenc részére 

Nyíltnap plexi felirat készítése, az anyagokról folyamatos egyeztetés a Nyílt Nap szervezőivel és Varga Ferenccel 

Megbeszélések Benda Biankával, Czene Nikolettel és Varga Ferenccel, folyamatos kapcsolattartás velük e-mailen 

több alkalommal, valamint több időpontban 

Teendők szétosztása, a teendők határidejének meghatározása, és ezek összehangolása a szervezők között, excel 

elkészítése, folyamatos frissítése a határidőkről, Trello-ba felvezetése 

Öntevékeny körök szerepének megvitatása, ennek az operatív lebonyolításának kidolgozása, összesen 13 

alkalommal 

Laborlátogatások összehangolása, segítők megkeresése és a lebonyolítást segítő dokumentáció elkészítése, erről 

egyeztetés Czene Nikolettel 

Egyeztetés a szponzorokról és a cégek megjelenéséről Kmetz Ildikóval 

 

 

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. 
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Aláírás  


