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Beszámoló
Alulírott. Nagy Enikő (DF12R2), az Eötvös Loránd Tudományegyetenr Savaria Egyetemi

Központ Berzsen,vi Dániel Pedagógusképző Központ öszlöndíj ref'erense 7a2ü. november 18, és

december 7. között az alébbi munkákat láttam el:

. 2a70, november l8-án lrivatalos ülésen vettem részt, ahol a Képviselő Testtilet szavazott

a leendő referensi szerepek betöltéséről. Az iilést Hajas Ádam nyitotta meg, aki

beszámolt az elmúlt havi történésekről, munkájáról. A Bizttisok is eleget tetlek

beszámolási kötelezettségüknek. ez után adott volt a lehetőség, hogy a referenseket is

hivatalosan, a Képviselő Testület szavazata alapján megválasszák az adott pozícióra,

Ettől a naptól kezdve látom el ösztöndíj referensi feladataimat, mellyel igyekszem

megkönnyíteni a hallgatók egyetemi ügyeit és könnyebbé tenni az

ösáöndrj pál yázásaikat.

o 202a, november 24-énjegyzókönwvezetóként részt vettem az Ösztöndíj Bizottság havi

ülésén, ahol a beérkezett ISZTK kén,ények kerültek elbírálásra. Az ülésen a Közéleti

ösztöndíj. Sportösztöndíj és a i-ielyi Képviselet fizetési tervén kívül szó esett többek

között a demonstrátari ösáöndíjról. illetve egy esetleges pályazatról, ami segíti azokat a

hallgatókat, akik a ján,ányhelyzet következtében nehezebb helyzetbe kerültek.

Mind a november 18-ai, mind a november 24,ei ülésen felmerültek a középiskolások

online térben történő toborzásának esetleges lehetóségei és azok kivitelezése,

t 2ü2a" december 2-én részt vettem a végzős középiskolások ,,előtoborzásán". Az egyetem

vezetósége egy látványos eseményt szervezett, melynek keretein belül 500

kömyezetbarát lufit engedtünk fel a rnagasba. ezzel üzenve a leendó hallgatóknak, hogy

várjuk Óket a SEK-esek közé. Decenrber 2-án este meghallgattam Haias Áaam

beszámoló tréningjét" melyen rengeteg hasznos inforrrrációval látott el minket.

felkészített minket a tökéletes beszámolóírásra,
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A tréningen többek között megemlítette. hogy mire is jólmiért is kell a beszámoló.

milyen előkészületeket igényel, rnilyen tartalmi és formai követelményei vannak. ÁOam

felhívta a figyelmünket arra is, hogy valamilyen felületen (pl. Google Naptár) r,ezessük

uz adott havi tevékenységünket, hogy könny,ebben nyomon követhető legyen.

o yálasztmanyi tagként elösegítettem az esetleges online események, hallgatókat érirrtő

információk terjesztését különböző irttemetes plattbrmokon.

o Folyamatos kapcsolatban álltam az Ösztöndíj Biztossal, Molnár Dorottyával. akinek

referenseként i gyekeztem m e gkönny íteni a munkáj át.

o Folyamatos kapcsolatot tartottam a hallgatókkal mind a munkakörömbe tartozó ügyek,

rnirrd más egyetemi ügyek kapcsán. nregválaszoltam kérdéseiket. tcrvábbítottam esetleges

problémáikat. A vizsgaidőszak közeledtével kószítettem egy összefoglalót, ami segíti az

elsőévesek eligazodását az első vizsgaidószakuk során (fbntos infonrrációk a

vizsgaidőszakról, online vizsgá,zás szabályai, vizsgák sikertelenségének

következmén1,,ei).

Szombathely, 202ü. december 7,
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