Beszámoló
2014. október 25. – 2014. november 23.
A fent említett időszakban - az üléseken való jelenlétet nem számítva – hozzávetőlegesen
25 órát foglalkoztam a Kari Hallgatói Tanácsban betöltendő feladatokkal.

Jelenlét az üléseken
Az előző beszámolóm óta a soron következő összes KHT ülésen részt vettem, ahogy
a Kari Tanácson is.
(7500+2000)

Bizottsági munkálatok
Oktatási Bizottság
(7,75 óra)

Elkészítettem Brigi és Sanyi megbízólevelét és plakátját
Korrigáltam az órarend ellenőrzéshez szükséges excel táblázatot (0,5 óra)
Részt vettem az órarend ellenőrzésben (6. félév geod és térinfó, MSc Út-vasút, Vízvízikörny és Földmérő-térinform) (0,75 óra)
 Összesítettem észrevételeinket az órarend ellenőrzéssel kapcsolatban és elküldtem
Verának (0,5 óra)
 Elkészítettem a tárgykövetelmény ellenőrzéshez szükséges excel táblázatot
(1,5 óra)
 Bekértem a tavaszi féléves tárgykövetelményeket az Építőanyagok és
Mérnökgeológia, az Építéskivitelezési és Szervezési valamint az Általános és
Felsőgeodézia Tanszékektől, majd a megfelelő helyre továbbítottam őket (0,5 óra)
 Megkerestem a tanszékeimet a TDK főpróba kapcsán, meghívtam a tanszéki
doktorandusz hallgatókat az eseményre (0,5 óra)
 Válaszoltam a hozzám érkező hallgatói levelekre, megkeresésekre, kapcsolatot
tartottam a tanszékeimmel (2,0 óra)
 Elkészítettem a Belső Oktatási Bizottság Tagjainak jutalmazását és rövid indoklással
együtt elküldtem Verának (1,5 óra)
(16000)




Kari Tanulmányi Bizottság
(1,5 óra)

Timivel és Bálinttal, majd Verával véleményeztük a beérkező kérvényeket, amelyik
hallgatónál szükséges volt személyesen egyeztettem a részletekről
(~1,5 óra)
(1000)


Pályázati Bizottság
(1 óra)

Részt vettem egy bizottsági ülésen (0,5 óra)
További információkat gyűjtöttem a pulcsi rendelésről (0,25 óra)
Elkészítettem egy google docs-t ahol kategorizálni tudjuk a bizottságtagokkal a
pályázataink (0,25 óra)
(1000)



Egyéb feladatok
(14,5 óra)

Blog bejegyzést lektoráltam (Oktatás, RB, Pályázat, Juttér) (2 óra)
Részt vettem a nyíltnapon (2 óra)
Véleményeztem az ESZR problémákat, megoldási javaslatokat próbáltam írni.
(1,5 óra)
 Próbáltam segíteni a Karimába kerülő hírrel kapcsolatban.
 Olvastam a szervezeti átalakítással kapcsolatos anyagokat (2 óra)
 Olvastam a mintatanterv átalakításával kapcsolatos anyagokat (1,5 óra)
 Részt vettem az Oktatási Bizottság ülésén Verával (1 óra)
 Részt vettem a Köri Állófogadás előkészületeiben és a rendezvényen (3 óra)
 Részt vettem a HÖOK vezető képző hétvége egy részén.
 Részt vettem a KHT-s jutalmazással kapcsolatos Hallgatói Fórumra való
felkészülésben (főpróba és kérdezz-felelek táblázat kitöltése) és a Fórumon
(1,5 óra)
 Részt vettem a gólyabálon
 Részt vettem a KHT hétvégén
(11000)




Budapest, 2014. november 23.

Pinczei Emese

