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BESZÁMOLÓ GŐDÉR NIKOLETTA 
2018. május 7. és 2018. június 3. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2018. május 10. - EHK ülés részvétel 
2018. május 17. - EHK ülés részvétel 
2018. május 24. - EHDK ülés részvétel 
2018. május 24. - EHK ülés részvétel 
2018. május 31. - EHK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2018. május 8. - Oktatási dékánhelyettesi ülés részvétel 
2018. május 22. - Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság ülés részvétel 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2018. május 10. - Belső Oktatási Bizottság ülés részvétel 
2018. május 15. - Stratégiai Bizottság ülés részvétel 
2018. május 23. - Stratégiai Bizottság ülés részvétel 
2018. május 24. - Belső Oktatási Bizottság ülés részvétel 
2018. május 29. - Stratégai Bizottság ülés részvétel 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Pályázati referensi feladatok: 

 Külső Pályázati Bizottság vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása: 

o Karbantartottam a levelezőlistát. 

o Tavaszi pályázati kiírásokkal kapcsolatos egyeztetéseken való 

részvétel 2018. május 11. 

 Pályázati területhez kapcsolódó teljesítményalapú tábla vezetése 
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 Folyamatosan frissítettem a tavaszi pályázati kiírásokat tartalmazó táblázatot. 

 2018. május 30. - Belső Pályázati Bizottság ülés tartás 

 Egyeztettem Bezzeg Klaudiával, Weininger Fruzsinával és Zeleny Klaudiával a 

felmerült hallgatói kifizetési problémákkal kapcsoaltban. 

 Egyeztettem Weininger Fruzsinával a MŰHAL Utazási pályázatával kapcsolatban. 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 

 2018. május 9. - Pályázati promófüzet megbeszélés 

 Egyeztettem Ferenczi Bernadettel és Pálmai Csillával a Szakmai gyakorlati ösztöndíj 

kiírással kapcsolatban. 

 Egyetemi BME ösztöndíj és Szakmai gyakorlat ösztöndíj pályázati kiírások 

elkészítése. 

 MŰHAL esélyegyenlőségi pályázattal kapcsolatban egyeztettem Demjén Zitával és 

Rácz Tamással. 

 Egyeztettem Ferenczi Bernadettel az Egyetemi BME ösztöndíj pályázat elbíráláshoz 

szükséges adatigényléssel kapcsolatban. 

 Egyeztettem Hellner Szelinával a leadott BME "Jó tanuló, jó sportoló" 

pályázatokról. 

 Segítettem elkészíteni a BME "jó tanuló, jó sportoló" ösztöndíj pályázat és a 

Műegyetemi Versenycsapat ösztöndíj pályázat dokumentációját. 

 Egyeztettem Barabás Zoltánnal a Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj pályázati 

kiírásával kapcsolatban. 

 Javítottam a BME "jó tanuló, jó sportoló" ösztöndíj pályázat és a Műegyetemi 

Versenycsapat ösztöndíj pályázat dokumentációját. 

 Egyeztettem Hellner Szelinával a BME "Jó tanuló, jó sportoló" ösztöndíj díjátadó 

ünnepségéről. 

 Módosítottam a Szakmai gyakorlati ösztöndíj leadási felületét a módosított kiírásnak 

megfelelően. 

 Ösztöndíjigazolás kiállítása. 

 Egyetemi BME ösztöndíj személyes bemutatásának megszervezése:  

o Bírálói beosztás elkészítése 

o Pályázói jelentkezési felület elkészítése 

o Bíráláshoz szükséges anyagok elkészítése 

o Hallgatók értesítése a bemutatási időpontokról 

 Részt vettem az Egyetemi BME ösztöndíj pályázatok bírálásában. 

 Egyeztettem Varga Ferenccel az Egyetemi BME ösztöndíj személyes bemutatásáról 

szóló hír elkészítéséről. 

 Az őszi féléves MŰHAL Esélyegyenlőségi pályázatot elnyerő hallgatók által 

megküldött igazoló blokkok ellenőrzésével foglalkoztam. 
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 Elkészítettem a Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj pályázat pályázati kiírását. kiírását. 

Egyeztettem a kiírásról az oktatási dékánhelyettesekkel, a HSZI és a Jogi Igazgatóság 

munkatársaival. A javasolt módosításokkal, határidőkkel frissítettem a pályázati 

kiírást. 

 Egyeztettem Ferenczi Bernadettel a Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj leadási 

felületéről és a kapcsolódó mellékletekről. 

 Véleményeztem az őszi féléves Sportösztöndíj és Rendszeres szociális ösztöndíj és 

Alaptámogatás pályázatokat bírálók ösztöndíj pályázatának kiírását. 

 

Szociális juttatási referensi feladatok: 

 Szociális területhez kapcsolódó teljesítményalapú tábla vezetése 

 Egyeztetés Gődér Viviennel a felmerülő feladatokkal kapcsolatban. 

 2018. május 7. - Egyeztetés Zádori Ferenccel 

 Egyeztettem Miklós-Kovács Jankával a referensi vizsgával kapcsolatban. 

 2018. május 25. - Referensi vizsgáztatás 

 2018. május 25-én írt referensi vizsgafeladatsor összeállítása és javítása. 

 2018. május 30-án írt referensi vizsgafeladatsor összeállítása. 

 2018. május 30. - Referensi vizsgáztatás 

 2018. június 1. - Referensi vizsgáztatás 

 2018. május 11. - Külső Szociális Bizottság ülés tartás 

 2018. május 30. - Külső Szociális Bizottság ülés tartás 

 2018. május 10. -  Belső Szociális Bizottság ülés tartás 

 2018. május 24. -  Belső Szociális Bizottság ülés tartás 

 Rendkívüli szociális ösztöndíjjal kapcsolatos hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 

 Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatok előzetes elbírálása. 

 Hallgatók értesítése a rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatuk eredményéről. 

 Rendkívüli szociális ösztöndíj kifizetésével kapcsolatos feladatok elvégzése. 

 Karbantartottam a levelezőlistát. 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 

 Egyeztettem Molnár Gyulával és a kari szociális referensekkel az őszi és tavaszi 

féléves rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok HSZI-be szállításáról és a szükséges 

eszközök biztosításáról. 

 Elkészítettem a Rendszeres Szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatok őszi 

kiírását és aktualizáltam a TJSZ 2. számú mellékletét és az Igazoláslistát. 

 Egyeztettem Kovalovszki Mátéval az őszi időszak ütemezéséről, meghatároztuk a 

végleges határidőket. 

 Esélyegyenlőségi Bizottsági tagként véleményeztem a beérkezett kérvényeket. 

 Belső Szociális Bizottság projektlistájának frissítése. 
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 Kari Esélymentor képzéssel kapcsolatos tájékoztatás kiküldése. 

 Egyeztettem Varga Ferenccel a Kari Esélymentorok elérhetőségeinek frissítéséről. 

 Hallgatói Jogorvoslati Bizottság által elsőfokra visszautal kérvények elbírálásának 

eredményéről való hallgatói értesítsek megküldése. 

 Külső Szociális Bizottság emlékeztetőinek javítása, átnézése. 

 

Egyéb: 

 Titkári feladatok ellátása 

o Kezeltem az EHK Titkárság e-mail címét 

o Iktatással kapcsolatos feladatok ellátása. 

o Átvettem a postában az EHK részére érkezett leveleket 

 Igyekeztem rendben tartani az irodát. 

 Teremigénylések tartalmazó táblázatok aktualizálása. 

 Átnéztem a Kémlelő májusi lapszámát. 

 Véleményeztem az EKFR 1. számú függelékét. 

 EFOP - HSZI Nyári táborral kapcsolatos egyeztetés. 

 EHK Tábor szerdai sorversenyével kapcsolatos egyeztetés. 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 197 000 forint 


