
 

 

BESZÁMOLÓ 

Szabó Kármen Emőke 

2021.01.16. és 2021.01.31. között végzett tevékenységéről 

 
HALLGATÓI KÉPVISELET RENDES ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEI 
 
01.18. Rendes ülésen történő részvétel 

KARI TANÁCS, DÉKÁNI TANÁCS, TANSZÉKVEZETŐI ÉRTEKEZLET, KARI 
BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
 
KÜLSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
01.16.- Külső Szociális Bizottság ülés megtartása 

01.21 rendkívüli EZB ülésen való részvétel 

01.24 KSZB ülésen való részvétel 

01.31. KSZB ülés megtartása 

 
BELSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
 

 
BIZOTTSÁGI MUNKÁK 
 
Belső Szociális Bizottság: 
-válaszadás hallgatói megkeresésekre  
-folyamatos kapcsolattartás az EHK szociális bizottság elnökével 

-KSZB ráérő tábla készítése 

-KSZB ráérő tábla töltése 

-Dáni Eszter által küldött ESZB és vizsgáztató tábla töltése 

-megbeszélés Dáni Eszterrel 

-folyamatos kapcsolattartás a bírálókkal 

-egyeztetés folyamatosan Benda Biankával 

-egyeztetés Benda Biankával a vizsgaanyagokkal kapcsolatban 

- Benda Biankával a Neptun tesztelése 

-bírálók folyamatos tájékoztatása az aktualitásokról 

- segítségnyújtás a bírálóknak a kollégiumi férőhelyre történő előbírálás során felmerülő 

kérdésekben 

-segítségnyújtás a pályázóknak e-mailben és telefonon 



 

 

-az előző félévhez képest módosítások/változtatások gyűjtése, oktató anyag készítése a bírálok 

előadásához 

- bi ́ra ́lói ta ́bla előkészi ́tése a rendszeres szociális ösztötndi ́j bi ́ra ́lásra  

- a hallgatók folyamatos táje ́koztatása és figyelmeztete ́se e-mailben a határidőkkel  

kapcsolatban  

- a bi ́ra ́lók folyamatos táje ́koztatása a leadott pályázatokkal kapcsolatban  

- bi ́ra ́la ́sok ütemezése tábla ́zat folyamatos frissíte ́se 

- vizsgajelentkezésről a bíra ́lók táje ́koztatása és a tábla ́zat kitöltése 

- a kollégiumi fe ́rőhelyhez beérkezőpa ́lyázatok folyamatos szűre ́se és a bíra ́lói ta ́bla frissíte ́se  

- az előbíra ́la ́sok folyamatos koordinála ́sa és egyeztete ́s a bíra ́lókkal a probléma ́s pályázatokról  

- HK közeli pályázók névsorának bekérése 

-Dáni Eszterrel, Vuics Mártonnal és Benda Biankával HNOR megbeszélés 

 

Oktatási Bizottság: 

 megbeszélés Kózelné Dr. Székely Edittel az oktatással kapcsolatban (2 alkalom) 

-válaszadás hallgatóknak oktatással kapcsolatos kérdésekben 

 
ÁLLANDÓ FELADATKÖRÖK, FELELŐSI POZÍCIÓK 
 
 
SAJÁT PROJEKTEK, EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
 
Egyéb: 
-megbeszélés Bene Balázs Mihállyal 
-egyeztetés Benda Biankával 
-többszöri egyeztetés Szalay Teréz Lucával a szociális hírek posztolásával kapcsolatban 
-SZMSZ átnézése, javítása 
-HK ZH előadáson való részvétel (2) 
- Educatios megbeszélésen való részvétel 
 
DÁTUM 2021.02.01 
Kapott pontszám: 84  

Ösztöndíj összege: 42 000Ft  

Bíráló(k):  Benda Bianka, Gál Zalán, Bene Balázs Mihály  

 


