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Beszámoló-Végh Bíborka Vivien-tudományos megbízott 

Tevékenység / 

Ülés 

Időpont Tevékenység 

pontos leírása/ 

Megjegyzések 

Együttműködő 

személyek 

Óraszám 

Konzultáció, 

megbeszélés 

2022.01.03. 

(hétfő) 

Teamsen 

konzultáltam Dr. 

Billédi Katalin 

tanárnővel a 

GYOPSZI intézet 

egyik 

demonstrátorának 

munkavégzéséről, 

ugyanis az 

intézetigazgató 

asszonyt korábban 

nem sikerület 

elérnünk, így a 

tanárnő felajánlotta 

a segítségét. A 

konzultációt e-mail-

es beszélgetés előzte 

meg. 

Dr. Billédi 

Katalin  

45 perc 

Megbeszélés, 

egyeztetés 

2022.01.03. 

(hétfő) 

Egyeztetés a 

demonstrátori 

ösztöndíjjakkal 

kapcsolatban.  

Monoki Fanni 

(szociális 

bizottsági elnök) 

1 óra 

Konzultáció, 

megbeszélés 

2022.01.05. 

(szerda) 

Teamsen 

konzultáltam 

Losoncz Mária 

hivatalvezető 

asszonnyal, a 

betöltetlen 

demonstrátori 

pozíciókról, illetve a 

demonstrátori 

pályázati kiírás 

elkészítéséről és 

hirdetéséről.  

Losoncz Mária 

 

1 óra 

Emlékeztető 

poszt készítése 

2022.01.07. 

(péntek) 

Posztot készítettem 

a demonstrátorokkal 

közös Facebook 

- 30 perc 
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csoportba, ahol 

emlékeztettem őket 

az ösztöndíj 

leadásának 

határidejéről, 

valamint a 

szükséges és fontos 

információkról.  

Emlékeztető 

poszt készítése 

2022.01.10. 

(hétfő) 

Újabb emlékeztető 

posztot készítettem 

a 

demonstrátoroknak 

a Facebook 

csoportba, hogy 

felhívjam a 

figyelmüket arra, 

hogy már csak 

aznap éjfélig tudják 

leadni az 

ösztöndíjukat.  

- 15 perc 

Demonstrátori 

ösztöndíj 

pályázatok 

áttekintése, 

elemzése 

2022.01.10. 

(hétfő)  

Az aznap éjféig 

beérkezett 

demonstrátori 

ösztöndíj 

pályázatokat 

áttekintettem. 

Ellenőriztem, hogy 

hiánytalanul 

feltöltötték-e a 

szükséges 

dokumentumokat, 

valamint tüzetesen 

átolvastam a 

beszámolókat is. Az 

abban található 

adatokat egy 

táblázatban 

rögzítettem 

(óraszám, az azért 

járó pénzösszeg, 

illetve egyéb 

megjegyzések). Ezt 

minden 

Monoki Fanni,  

(demonstrátorok) 

2 óra 
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demonstrátor 

esetében megtettem, 

majd továbbítottam 

Monoki Fanni 

szociális bizottsági 

elnöknek.  

Elnökségi 

ülésen való 

részvétel 

2022.01.24. 

(hétfő) 

Részt vettem a kari 

HÖK elnökségi 

ülésen Teamsen.  

A Hallgatói 

Önkormányzat 

tagjai, az EHÖK 

egyes tagjai 

1 óra 45 

perc 

TUKEB 

ülésen való 

részvétel 

2022.01.25. 

(kedd) 

Részt vettem a kari 

Tudományos és 

Kutatásetikai 

Bizottság ülésén, 

mint a HÖK 

delegáltja.   

A Tudományos 

és Kutatásetikai 

Bizottság tagjai  

30 perc 

Köznevelési 

Bizottsági 

Ülésen való 

részvétel 

2022.01.27. 

(csütörtök) 

Részt vettem az 

ELTE Köznevelési 

bizottságának 

ülésén, mint kari 

delegált.  

A Köznevelési 

Bizottság tagjai 

45 perc 

Megbeszélés, 

egyeztetés 

2022.01.27. 

(csütörtök) 

Egyeztetés a 

demonstrátori 

ösztöndíjjakkal 

kapcsolatban.  

Monoki Fanni 

(szociális 

bizottsági elnök) 

1 óra 
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