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Hallgatói Képviselet
beszámoló
2021. február 1. – 2021. február 28.

Alapfeladatok
Kötelező ülések, bizottságok
🗸 Hallgatói Képviselet rendes ülése (02. 02., 02. 08., 02. 15., 02. 22.)
🗸 Kari Tanács (02. 10.)
🗸 Külső Külügyi Bizottság (02.27.)
Feladatkör – Külügyi felelős
🗸 Közös csoport létrehozása a képviseleten belül bírálási szándékát jelző Antal Jázminnak és
Zalányi Eszter Borókának, itt a fontos tudnivalókról történő tájékoztatás.
🗸 Hallgatói levelek megválaszolása, Erasmus+ pályázattal kapcsolatban.
🗸 Erasmus közéleti lapok továbbítása Macsek Katának aláírásra, majd visszaküldése a
hallgatók számára.
🗸 A 2021/22-es Erasmus+ pályázati időszak fontos tudnivalóiról szóló e-mail írása és
beküldése a hivatalos@ levelezőlistára.
🗸 Egyeztetés Gali Diánával, az Erasmus iroda munkatársával e-mailben és Teamsen keresztül
a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban.
🗸 Megbeszélés összehívása az Erasmus pályázat bírálási elveinek átbeszélése érdekében,
Szabó Dániel közreműködésével.
🗸 Megbeszélés összehívása az Erasmus pályázat bírálásának menetéről és a felmerülő
kérdésekről Antal Jázmin és Zalányi Eszter Boróka részvételével.
🗸 Eramus+ pályázatok előbírálása.
🗸 Erasmus+ pályázatok előbírálásának átnézése.
🗸 Erasmus+ pályázatok közös átnézése és pontozása Gyetvainé Dr. Balogh Ágnessel, a kari
Nemzetközi oktatási dékánhelyettessel (02.24.)
🗸 Egyeztetés Szabó Dániellel az Erasmus+ pályázatok sorbarendezési elveiről (02.24.)
🗸 Erasmus+ pályázatok kari sorrendjének felállítása.
🗸 Egyeztetés Gyetvainé Dr. Balogh Ágnessel, a kari Erasmus+ pályázati sorrend felállításával
kapcsolatban és az esetlegesen felmerülő problémák átbeszélése. (02.25.)
🗸 Az Erasmus iroda részére megküldendő dokumentumok és jegyzőkönyv elkészítése és
megküldése határidőre az Erasmus iroda felé.
Kiegészítő feladatok
Egyéb bizottságok, munkacsoportok, elvégzett feladatok
🗸 Belső Oktatási Bizottság (02.26.)
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Belső Pályázati Bizottság (02.23.)
Hallgatói Csoport Bizottság (02. 11.)
Utánpótlás Bizottság (02. 03., 02. 17.)
Normatíva osztás megbeszélés (02. 17.)
Tanulmányi ösztöndíj osztás megbeszélés (02. 20.)
Közös beszélgetés Takács Lajossal a tanszékvezetői pályázatáról (02. 02.)

Feladatkör segítése
🗸 Működési felelős
○ A készülő új honlapra a külüggyel kapcsolatos anyagok frissítése, aktualizálása és
újak készítése.

Általános képviselői feladatok, egyebek
🗸 Ügyelet tartása a Hallgatói Képviselet online felületein.
🗸 A Hallgatói Képviselet üléseiről készült emlékeztetők véleményezése.
🗸 A Hallgatói Képviselet belső levelezőlistájára beküldött anyagok megismerése,
véleményezése.
A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 6,42 %.
A képviselő fenti időszakra vett közösségi pontja 37 pont.
A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 37 000 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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