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Varga Sarolta  

Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2020. augusztus 1. – 2020. augusztus 31.

 

Alapfeladatok 

Kötelező ülések, bizottságok 

 Hallgatói Képviselet rendkívüli ülése (08. 27., 08. 31.) 

 

 

Feladatkör – Alelnök 

 Képviselők munkájának folyamatos felügyelete 

 Hallgatói Képviselet üléseinek előkészítése Filep Richárddal 

 Egyeztetés Filep Richárddal a Képviselettel kapcsolatos eseti teendőkről 

● a Képviselet Tisztújítása 

● Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat 

● Tudásbázis projekt, félév eleji teendők 

 Egyeztetés Gődér Nikolettával a Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat 2020/21. tanévi 

kiírásával kapcsolatban 

 a 2020/21. tanévi Tisztújítás ütemezésének elkészítése 

 

 

Feladatkör – Szociális referens 

 Hallgatói levelek megválaszolása 

 Telefonos illetve személyes egyeztetések szociális ösztöndíjra pályázókkal 

 ESzB, KSzB levelezőlistára érkező anyagok megismerése 

 Szociális pályázási lehetőség hirdetése az elsőévesek felé  

● Facebook poszt írása 

● HK honlapon hír készítése 

 Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat határidejeinek hirdetése a hallgatók felé 

(hivatalos@, Facebook csoportok) 

 HSzB munkájának koordinálása, kapcsolattartás a bírálókkal 

 HK közeli pályázatok előbírálása 

 Bírálás menetének felügyelete, koordinálása 

 Kollégiumi felvételibe beszámítható szociális pontok összesítése, lista továbbítása Böröndy 

Júliának 

 szociális bírálók 2019/20. tavaszi féléves ösztöndíjának továbbítása Zakor Fruzsinának 

 Kollégiumi felvételi ellen érkezett szociális alapú felszólalások véleményezése 

 HSzB tájékoztatása a személyes bemutatással kapcsolatos tudnivalókról 

 Személyes bemutatás beütemezése, bírálói beosztás készítése 
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 Személyes bemutatás kihirdetése (hír készítése a HK honlapon) 

 HK közeli pályázók felvezetése az összesítő táblázatba 

 

 

Kiegészítő feladatok 

Egyéb bizottságok, munkacsoportok, elvégzett feladatok 

 Belső Kollégiumi Bizottság (08. 03.) 

 Kari Papír gólyaszám véleményezése 

 Előadás tartás a HK érdeklődőknek a szociális referensi posztról (08. 28.) 

 Egyeztetés Szabó-Temple Marcellal a tavaszi szavazást lebonyolító Szavazási Bizottság 

pontozásával kapcsolatban (08. 07.) 

 

 

Feladatkör segítése 

 Pályázati referens 

● Egyeztetés Zakor Fruzsinával a kollégiumi közösségi pontok 

meghatározásáról (08. 13.) 

 Kollégium referens 

● Egyeztetés a kollégiumi felvételihez meghatározott közösségi pontokról 

 

Általános képviselői feladatok, egyebek 

 A Hallgatói Képviselet üléseiről készült emlékeztetők véleményezése. 

 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 11,96 %. 

 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 52 500 Ft. 

A Hallgatói Képviselet 2019. szeptember 16-i ülésén, a 110./2019. sz. határozatával elfogadta az 

elnökség által a közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 
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