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 A heti rendszerességgel megrendezésre kerülő HK üléseket készítettem elő és vezettem le 

 Részt vettem a Dékáni, illetve a Kari Tanács ülésein október 

 Részt vettem az Egyetemi Hallgatói Képviselet ülésén október 

 Kitöltöttem a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának Educatio kiállítással kapcsolatos 

kérdőívét 

 A BME Egyetemi Nyílt naphoz kötődően egyeztettem Németh Edit oktatási dékánhelyettessel, a Dékáni 

Hivatal munkatársaival és Veres Balázzsal 

 Hetente egyeztettem Markovics Petrával és Mráz Márkkal a kart érintő egyetemi ügyekről 

 Hetente találkoztam Németh Edit oktatási dékánhelyettessel és  Tóth Daniellával a kari oktatási és 

tanulmányi ügyekkel kapcsolatban 

 Találkoztam Andor György dékán úrral  és átbeszéltük a kari vezetés és a Hallgatói Képviselet jövőbeni 

együttműködésének részleteit 

 Egyeztettem Kalmár Tamással, Máthé Izabellával és Mráz Márkkal a Hallgatói Képviselet őszi továbbképző 

hétvégéjével kapcsolatban 

 Mráz Márkkal elkészítettük a továbbképző hétvége időbeosztását 

 Részt vettem a kari vezetés a találkozón, ahol a dékáni vezetéssel megvitattuk az új kari ösztöndíjprogram 

tervezetét 

 Részt vettem a találkozón, ahol a Szakfelülvizsgálat eredményeit prezentálták az Oktatási Bizottság tagjai 

 Részt vettem egy elnöki értekezleten 

 Részt vettem az Érdekel a HK beszélgetéssorozat két alkalmán 

 Egy hallgató elbocsátásával kapcsolatban egyeztettem Tóth Daniellával, Németh Edit oktatási 

dékánhelyettessel és a Központi Tanulmányi Hivatal munkatársaival 

 Találkoztam Göcző Gáborral a Wigner Jenő Kollégium mindennapjait érintő témákkal kapcsolatban 

 Részt vettem a Hallgatói Képviselet szakfelülvizsgálati adhoc ülésén 

 Részt vettem a Kari Oktatási és a Kari Tanulmányi Bizottság ülésein 

 Értékeltem a hallgatói képviselők munkáját és tevékenységeit 

 Részt vettem a Hallgatói Képviselet őszi továbbképző hétvégéjén 

 Részt vettem a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának továbbképző hétvégéjén 
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