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 Jagudits Enikő 

Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2021. január 1. – 2021. január 31.

 

Alapfeladatok 

Kötelező ülések, bizottságok 

🗸 Hallgatói Képviselet rendes ülése (01.11., 01.18., 01., 01.25.) 

 

Feladatkör – Oktatási referens 

🗸 A teljesítményértékelési terv első körös tervezetének összeállítása. 

🗸 Többszöri egyeztetés Jancsó Miklóssal és a tanszéki oktatási felelősökkel a 

teljesítményértékelési terv kapcsán, az ütemterv folyamatos módosítása az egyeztetések 

alapján. 

🗸 Folyamatos egyeztetés Macsek Katával az oktatási referensi poszt feladataival és 

aktualitásokkal kapcsolatban. 

🗸 Egyeztetés Fehér Ákossal a feladatkör átadásával kapcsolatban. 

🗸 Egyeztetés Szabó Árpáddal a Város 2 tárgy órarendi időpontjaival kapcsolatban. (01.25.) 

🗸 Egyeztetés O.Csicsely Ágnessel a szerkezeti szakirány Szilárdságtani és Tartószerkezeti 

Tanszék által gondozott tárgyaival kapcsolatban. 

🗸 MSc képzés specializáció-választásának hirdetése. 

🗸 Tanszéki Terv tárgy választásának hirdetése Antal Jázmin segítségével. 

🗸 Tárgyfelvétel hirdetése. 

🗸 Hallgatói levelek megválaszolása. 

🗸 Többszöri egyeztetés Lepel Adriennel különböző felmerülő kérdésekkel kapcsolatban. 

🗸 KOB listára érkezett kérések teljesítése. 

 

Kiegészítő feladatok 

Egyéb bizottságok, munkacsoportok, elvégzett feladatok 

🗸 Részvétel a Képviselet számára szervezett belső oktatásokon. (01.09., 01.17.) 

🗸 Részvétel a specializáció-választásról szóló bizottságon. (01.17.) 

🗸 Belső Gazdasági Bizottság (01.15.) 

🗸 Belső Kollégiumi Bizottság (01.15.) 

🗸 Utánpótlás Bizottság (01.06., 01.15., 01.26., 01.26., 01.29.) 

🗸 Működési Bizottság (01.28.) 

🗸 Részvétel az Msc képzésben tanuló hallgatókkal való megbeszélésen. (01.27.) 

 

Feladatkör segítése 
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🗸 Kommunikációs felelős 

○ Egyeztetés Antal Jázminnal az oktatási témájú hirdetések ütemezésével 

kapcsolatban. (01.19.) 

Saját projektek 

🗸 Tárgygráf projekt 

○ Közös alkalom megszervezése. 

🗸 Specializáció-választáshoz kötött tárgyak kigyűjtése. 

🗸 Tantárgyak előkövetelményinek ellenőrzése a Neptun felületen 

○ Táblázat készítése a projekt nyomonkövetéséhez. 

○ A sürgősen változtatásra szoruló, hibásan beállított tárgyak továbbítása Lepel 

Adriennek. 

🗸 Részvétel az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon. 

 

 

Általános képviselői feladatok, egyebek 

🗸 Ügyelet tartása a Hallgatói Képviselet online felületein. 

🗸 A Hallgatói Képviselet üléseiről készült emlékeztetők véleményezése. 

🗸 Személyes beszélgetés Macsek Katával.  

🗸 Részvétel a TAT tagjával való kiscsoportos beszélgetésen. (01.27.) 

 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 8,96 %. 

 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi pontja 44 pont. 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 44 000 Ft. 

 

A Hallgatói Képviselet 2020. november 16-i ülésén, a 152./2020. sz. határozatával elfogadta az 

elnökség által a közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 
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