
 

 

BESZÁMOLÓ 

Szabó Kármen Emőke 

2021.02.01. és 2021.02.28. között végzett tevékenységéről 

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

02.08. Rendes ülésen történő részvétel 

02.15. Rendes ülésen történő részvétel 

02.22. Rendes ülésen történő részvétel 

KARI TANÁCS, DÉKÁNI TANÁCS, TANSZÉKVEZETŐI ÉRTEKEZLET, KARI 
BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
 
KÜLSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
02.01. ESZB ülésen való részvétel 
02.15. ESZB ülésen való részvétel 
02.17. ESZB ülésen való részvétel 
02.23. ESZB ülésen való részvétel  
BELSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
 

 
BIZOTTSÁGI MUNKÁK 
 
Belső Szociális Bizottság: 
-válaszadás hallgatói megkeresésekre (több mint 300) 
-folyamatos kapcsolattartás az EHK szociális bizottság elnökével 

-KSZB ráérő tábla készítése - (időszakzáró véleményező ülés) 

-KSZB ráérő tábla töltése 

-megbeszélés Dáni Eszterrel - (egy KSZB ülésen nem tudtam részt venni aznap megbeszéltük az 

aktualitásokat) 

-folyamatos kapcsolattartás a bírálókkal 

-bírálók folyamatos tájékoztatása az aktualitásokról 

-segítségnyújtás a bírálóknak a kollégiumi férőhelyre és rendszeres szociális pályázatokkal 

kapcsolatban a előbírálás során felmerülő kérdésekben 

-segítségnyújtás a pályázóknak e-mailben és telefonon - (2 órányi telefonbeszélgetés) 

-bírálói tábla előkészítése a rendszeres szociális ösztötndíj bírálásra  

- a hallgatók folyamatos tájékoztatása és figyelmeztetése e-mailben a határidőkkel  



 

 

kapcsolatban  

- a bírálók folyamatos tájékoztatása a leadott pályázatokkal kapcsolatban  

- táblázat létrehozása a rendszeres szociális támogatásra pályázóknak 

- bírálások ütemezése táblázat folyamatos frissítése 

- a kollégiumi férőhelyhez és a rendszeres szociális támogatásra beérkező pályázatok folyamatos 

szűrése és a bírálói tábla frissítése  

- az előbírálások folyamatos koordinálása és egyeztetés a bírálókkal a problémás pályázatokról  

- HK közeli pályázók felvezetése a kiküldött táblázatba 

- az igazoláslistától eltérő pályázatok továbbítása az ESZB-nek 

- a kollégiumhoz elfogadott pályázók adatainak felvezetése táblázatba és továbbítása az ESZB-

nek és Bazsó Bencének 

- az előzetes és végleges eredményekről tájékoztatás és hallgatói megkeresésekre válaszadás a 

pontszámokkal kapcsolatban 

 

Oktatási Bizottság: 

- 4 szak zh ütemtervének átnézése és véleményezése 

 
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 
-HK tudástár szociális bizottság fül szerkesztése, aktuális dokumentumok feltöltése  
-HK ZH előadáson való részvétel (1) 
-folyamatos egyeztetés Varga Ferenccel és Vuics Mártonnal 
-02.09. személyes megbeszélés Dr. Keglevich Györggyel a rektorválasztással kapcsolatban 
-02.10. személyes megbeszélés Dr. Nagy Józseffel, Bene Balázs Mihállyal, Varga Ferenccel és 

Vuics Márton Andrással a rektorválasztással kapcsolatban 

-02.12. személyes megbeszélés Dr. Keglevich Györggyel a rektorválasztással kapcsolatban 

 
DÁTUM 2021.03.01 
Kapott pontszám: 131   

Ösztöndíj összege:  65500 Ft 

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

 


