
Nagy Renáta 

 

Beszá molo  
2015.06.15 . és 2015.09.13 . között végzett munkámról  

EHK ÜLÉSEK 

 

2015.06.18. EHK ülés 

2015.07.13. EHK ülés 

2015.08.27. EHK ülés 

2015.09.03. EHK ülés 

2015.09.10. EHK ülés 

2015.09.10. EHK ÜLÉS  SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK: 

 

2015.06.29. Szenátus 

2015.07.27-30. Hallgatói Jogorvoslati Bizottság 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK: 

 

2015.09.02. Belső Pályázati Bizottság ülése 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Szociális Bizottság:  

Segítettem a szociális pályázatokat elbíráló képviselők vizsgáztatásában 

Részt vettem az ESZR tesztelésén 

Belső Pályázati Bizottság: 

A Köztársasági Ösztöndíj bírálásában segítettem, a kiküldött anyagokat véleményeztem. 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK:  

 

Kollégium: 

Az időszak alatt számtalan alkalommal egyeztettem a Kollégiumok Igazgatósággal, főként a 

lent részletezett témákban. 

A Schönherz bejáráson részt vettem. 

Kollégiumi fegyelmi tárgyalásokon vettem részt. 

A KI Ügyrendjét véleményeztem, a karokkal és az EHK-val egyeztettem. 



Nagy Renáta 

 

Az őszi jelentkezési felület űrlapjait (elsőéves, felsőbb éves) 6 karnak elkészítettem, az 

oldallal kapcsolatos feladatokat (elfelejtett jelszók generálása, jogosultságok beállítása, űrlap 

módosítása, stb.) elvégeztem.  

Az időközben bekövetkező változásokat a HSZI, KI, kari HK-k között folyamatosan 

egyeztettem, az így kialakult férőhelyosztásra a tervezeteket elkészítettem. Az adatigényeket 

több alkalommal összesítettem. A Neptunban történő jelentkezéshez a kérvényeket 

előkészítettem, a HSZI felé megküldtem. 

A kari HK-k kollégiumi ügyeit érintő kommunikációt átnéztem. 

A külföldi hallgatók számának növekedése miatt a karok és kollégiumok közötti 

férőhelyosztást ismételten elvégeztem. 

Az őszi kollégiumi mentori és vezető mentori pótpályázat kiírásokat aktualizáltam, a 

Kollégiumok Igazgatósággal, a kari kollégiumi felelősökkel egyeztettem. 

A 902-es kollégiumi fellebbezés kérvény tervezetét elkészítettem, megküldtem a KI felé. 

A Martosban található felajánlott Apartmanok kiadásához szükséges Neptun üzenet tervezetet 

megírtam, egyeztettem a KI-val. A beérkezett igényeket összesítettem. 

A Kollégiumi Bentlakási Megállapodás módosítását véleményeztem, egyeztettem a karokkal 

és az EHK-val. 

Az őszi félévre vonatkozó díjmentes éjszakákat a karoktól bekértem. 

A karok közötti férőhely cseréket folyamatosan vezetem. 

 

Egyéb: 

A Térítési és Juttatási Szabályzat rám eső részét frissítettem. 

Encsy Orsi távollétében az iktatás vezetésében segédkeztem. 

Az EHK Tábor programokat és beosztást érintő részében részt vettem. A hozzám tartozó 

játékot megcsináltam. A szekciómra felkészültem.  

EHK Táborban részt vettem. 

 


