Beszámoló
2014. október 25. – 2014. november 23.
A fent említett időszakban - az üléseken való jelenlétet nem számítva – hozzávetőlegesen
60,5 órát foglalkoztam a Kari Hallgatói Tanácsban betöltendő feladatokkal.

Jelenlét az üléseken
Az előző beszámolóm óta a soron következő összes KHT ülésenrészt vettem.
(4000+2000)

Elnöki feladatok
(31 óra)

Állandó feladatok:













Válaszoltam az érkezett hallgatói megkeresésekre
[önköltségcsökkentés, kérvények](~1 óra)
Vezettem az üléseket, napirendet készítettem, javaslatokat és módosító javaslatokat
készítettem, véleményeztem a tárgyalt anyagokat.
Az EHK felé intéztem a felmerülő hivatalos ügyeinket
[balatonlellei BME Tábor foglalás, körökkel kapcsolatos adatszolgáltatás](~2 óra)
Folyamatos kapcsolatot tartok a dékáni hivatallal a különböző folyó ügyekben
[hallgatói kérvények, költségtérítés csökkentés, átsorolások, tantervmegújítás,
teremfoglalás, diplomaosztó, szervezeti átalakítás] (3 óra)
A KHT tagjaival és a bizottságvezetőkkel folyamatos kapcsolatot tartottam az aktuális
ügyekkel kapcsolatban.
Kommunikáltam a KHT döntéseit és kéréseit az érintettek felé.
Intéztem a VPK nagyterem teremigényléseinek ügyeit (~1 óra)
Megírtam a KHT híreket a Karimába (1 óra)
Igazolásokat adtam ki a hallgatóknak
[ösztöndíjról] (~1 óra)
Részt vettem a Kari Tanácson (~2 óra)
Segítettem az ülés utáni beszámolók megírásában (~0,5 óra)

Eseti feladatok











Elnöki feladatok átvétele, egyeztetés Réger Bálinttal (3 óra)
Bemutatkozó látogatást tettem a Dékáni Hivatalban (2 óra)
Áttanulmányoztam a szervezeti átalakítással kapcsolatos anyagokat (2 óra)
Áttanulmányoztam a tantervmegújítással kapcsolatos anyagokat (2 óra)
Látogatást tettem a Geotechnika Tanszéken Bíbok Attilával egy, a szervezeti
átalakításról szóló egyeztetésen (0,5 óra)
Részt vettem az Oktatási Bizottság ülésén Pinczei Emesével (1 óra)
Részt vettem a Diplomaosztó ünnepségen (3 óra)
Látogatást tettem a Rendezvényszervező Bizottságnál (0,5 óra)
Látogatást tettem a Mentorgárdánál (0,5 óra)



Egyeztettem a Gólyabál főszervezőjével és a Mentorgárda vezetőjével a Gólyabálról
(0,5 óra)
 Részt vettem a Gólyabálon
 Réger Bálinttal közös interjút adtam a Karimának (1,5 óra)
 Réger Bálinttal közös interjút adtam a Vásárhelyi Videó Stúdió adásában (1,5 óra)
 KTB kérvényeket bíráltam (~0,5 óra)
 Önköltségcsökkentési kérvényeket bíráltam, korrigáltam (1 óra)
(50500)

Bizottsági munkálatok
Oktatási Bizottság
(8,5 óra)

A Zielinski Szilárd Szakkollégiummal közösen megszerveztem a TDK főpróba
elnevezésű eseményt (egyeztetés, teremfoglalás, infrastruktúra biztosítása,
teremrendezés stb.) (3 óra)
 Felkerestem a Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék és az Út és Vasútépítési
Tanszék doktoranduszait és meghívtam őket a TDK főpróbára (1 óra)
 Részt vettem a TDK főpróbán (4 óra)
 Bekértem a TMT és az UVT következő féléves tárgykövetelményeit (0,5 óra)
(6000)


Egyéb feladatok
(21 óra)

Kezeltem a szociális ösztöndíj kifizetésekkel kapcsolatos problémákat,
folyamatosan kapcsolatot tartottam a hallgatókkal és az EHK szociális
referensével (2 óra)
 Véleményeztem a fellebbezéseket (1 óra)
 Részt vettem egy KSZB-n (4 óra)
 Véleményeztem és összesítettem az ESZR fejlesztésekkel kapcsolatos javaslatokat
(1 óra)
 Híreket raktam ki a KHT honlapra és facebookra (1 óra)
 Megírtam a szociális felelős feladatairól szóló bejegyzést a honlapra (1 óra)
 Korrektúráztam a szervezeti felépítésről szóló bejegyzést (0,5 óra)
 Részt vettem a Nyílt Napon (2,5 óra)
 Segítettem a felkészülésben a Hallgatói Fórumra (1 óra)
 Részt vettem a Hallgatói Fórumon a KHT-sok jutalmazásáról elnevezésű
eseményen (1 óra)
 Részt vettem a Köri Állófogadás előkészületeiben, az eseményen, majd az azt
követő pakoláson (6 óra)
 Részt vettem a HÖOK vezetőképző hétvégén
(22800)


Budapest, 2014. november 24.

Sárik Veronika

