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Beszámoló a GTK HK-ban végzett tevékenységről 
 
 
 

Regős Imola 
Sport- és irodafelelősi pozíció 
2015. 8. – 2015. február 22. 
 
Oktatási Bizottságban végzett tevékenységek 

 Részt vettem a heti rendszerességgel zajló üléseken. 

 Minden héten beküldöm a Hallgatói Képviselet információs hírlevelére az adott héten aktuális, 
a hét végéig lejáró kérvényeket. 

 Folyamatosan egyeztettem a tankör vezetőkkel, elkészítettem az éppen aktuális tankör 
eseményét és kihirdettem. 

 Elkészítettem a volt Erasmusos hallgatók elégedettségét mérő kérdőívet, majd kiküldtük az 
érintetteknek. 

 A tanszékvezetőknek kiküldtem a zh naptár használati útmutatóját.  

 

Diák Sport Körben végzett tevékenységek 

 Felvettem a kapcsolatot a futógép szerelőjével, megbeszéltük a problémát és jelen voltam a 
javítások alatt. 

 Előkészítettem a Sportnapot kiértékelő DSK ülést. 

 A DSK facebook oldalán frissítettem az éppen aktuális eseményeket. 

 Árajánlatokat kértem a Velencei-tóhoz történő leutazáshoz. 

 Jekkel Dórával megbeszéltük a wakeboard nyíltnap plakátját. 

 Egyeztettem a wakeboard center tulajdonosával a részletekről és a feltételekről. 

 

Egyéb tevékenységek 

 Az GTK Kari napokon az ÜTI sátorban standoltam. 

 Szintén a Kari napokon segédkeztem a beléptetésben és karszalagozásban. 

 Réti Tamással a Kenu túra és wakeboard nyíltnap megszervezésével kapcsolatos nyíltnapot 
tartottunk. 

 Részt vettem a Hong Kong-i egyetem tájékoztatóján. 

 Részt vettem a műszaki menedzser szak jövőjét érintő szaktájékoztatón. 

 Nyíltnapot tartottunk a középiskolások részére. 
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 Irodafelelősi tevékenységek 

 Elpakoltam és rendet raktam az irodában a hátrahagyott dolgok között. 

 Felsöprögettem és felmostam, megcsináltam a hó eleji takarítást. 

 Elkészítettem a vizsgaidőszakra vonatkozó fogadóidő táblázatát. 

  

 Válaszoltam a hallgatói megkeresésekre. 

 Részt vettem az Alapszabály bizottsági ülésen. 
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