
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ LESTYAN BENCE 
2020. március 1. és 2020. március 31. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2020. március 5. - EHDK ülés 
2020. március 5. - EHK ülés 
2020. március 26. -EHK ülés 
2020. március 30. - EHDK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2020. március 24. - Szenátus Oktatási Bizottsága 
2020. március 24. - Egyetemi Tanulmányi Bizottság 
2020. március 30. - Online Szenátus 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2020. március 3. - Stratégiai Bizottság 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Pályázati Bizottság: 

 Egyeztetés Varga Ferenccel az EMBE pályázatok bemutatása előtt a bírálásról és 

annak menetéről 

 két pályázat bemutatásán való részvétel 

 Közéleti ösztöndíj pályázat bírálásában való segédkezés 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Személyes egyeztetések: 

 2020. március 3. - Pollák Zsombor, Barabás Zoltán - oktatási projektek 

 2020. március 5. - Szabó Dániel - EHK és KKB ügyrendek 

 2020. március. 5. - Lestyan Bence - KHK továbbképző szekció 

 2020. március 5-6. - Barabás Zoltán - KHK továbbképző alapozó szekció (többszöri 

alkalom) 



 
 

 

 

 2020. március 7. - Barabás Zoltán - KHK továbbképző oktatási szekció 

 2020. március 29. - Merkei Dóra - Neptun kérvények 

Oktatási referensi feladatok: 

 Feladatkörrel járó állandó feladatok: 

o egyetemi üléseken való részvétel 

o ezzel kapcsolatos emlékeztető megírása 

o távoktatással kapcsolatos problémák jelzése az oktatók felé 

o Egyeztetés az EHK vezetőségével az aktuális projektekről és 

előrehaladásokról 

o információk azonnal továbbítása a Külső Oktatási Bizottság felé  

o egyeztetés kari oktatási referensekkel az aktuális helyzetről 

o a Külső Oktatási Bizottság keretein belül felmerült kérdések 

továbbítása az egyetem felé 

 Projektek, konkrétabb feladatok: 

o BME Tárgygráffal kapcsolatos egyeztetések megkezdése 

o Töbszöri emailes egyeztetés Bihari Péterrel (OI) és Szabó Mihállyal 

(KTH): 

 hallgatóknak szánt HJB tájékoztató  

 Poszeidonban történő iktatások 

 027-es kérvény 

 Neptun kérvények adatbázisa 

 ÚNKP, szakmai gyakorlat, fizetési határidők kitolása 

o Egyeztetések Oktatási dékánhelyettesekkel: 

 Moodle rendszerek egymásba való integrációjáról 

o Testnevelés órákra vonatkozó rendelkezésekre javaslattétel 

o 2020. március. 26. - HÖOK Nftv. munkacsoport ülésen való aktív 

részvétel 

o 2020. március 28. - Munkacsoporttal kapcsolatos emlékeztető 

elkészítése 

o ETB ülést követően felmerülő kérdések megválaszolása 

o Információk továbbítása Pecze Leventének EHK-s hírek miatt 

 
Egyéb: 

 Hallgatói megkeresések megválaszolása vagy továbbítása 

 Egyeztetés Katona Brigittával (HEI) a vagyonnyilatkozat leadásáról (kari és egyetemi 

szinten is) 

 2020. március 5. - Részvétel a KJK Kari Tanácsának ülésén 

 Ügyelet tartása: 

o 2020. március 2. 10:00 - 12:00 

 KHK továbbképző hétvégén részvétel 



 
 

 

 

o alapozó és oktatásis szekció tartása 

o pakolásban való segédkezés 

o a péntek este program lebonyolítás 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 89 500 forint 


