Beszámoló
2015. június 15. – 2015. szeptember 12.
A fent említett időszakban - az üléseken való jelenlétet nem számítva – hozzávetőlegesen
118 órát foglalkoztam a Kari Hallgatói Tanácsban betöltendő feladatokkal.

Jelenlét az üléseken
Az előző beszámolóm óta a soron következő összes KHT ülésen részt vettem.

(8500 Ft)
Bizottsági munkálatok
Oktatási Bizottság
(14,5 óra)






Hallgatói megkeresésekre válaszoltam.
A tantárgy felvételhez kapcsolódóan e-maileztem a hallgatókkal és a Tanszékekkel.
Bekértem a következő féléves tárgykövetelményeket és ellenőriztem azokat.
Nagy Renátával közösen elkészítettük az új mintatanterv Bulletinjét.

(19500 Ft)
Kari Tanulmányi Bizottság
(4,5 óra)

 Hallgatói kérvényeket véleményeztem.
 Részt vetem a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság ülésén.
(5000 Ft)
Juttatás-térítési felelős
(6,0 óra)

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam.
(5000 Ft)
Rendezvényfelelős
(3,0 óra)



Előkészületeket végeztem a Kari Táborral kapcsolatban (regisztrációs felület
elkészítése, meghívók elkészítése és kiküldése a meghívottaknak).
(5000 Ft)

Egyéb feladatok
(93,0 óra)























Fogadóórát tartottam (4,0 óra).
Részt vettem a kollégiumi mentorok meghallgatásán. (3,5 óra)
Elkészítettem egy listát az iktatandó dokumentumokról. (3,0 óra)
Segédkeztem az iroda takarításában, és leltárt készítettem az irodai eszközökről.
(1,5 óra)
Részt vettem az EHK Táborban.
Cikket írtam a Karima Gólyaszámába. (0,5 óra)
Részt vettem a Kari Táborban.
Részt vettem szervezőként a Gólyatáborban
Felkészültem és részt vettem a szociális pályázatok bírálóinak vizsgáján. (10,0 óra)
Segítettem a szociális alapú kollégiumi férőhely igénylések pályázatainak bírálásában.
(18,0 óra)
Segítettem a Kollégiumi Bizottságnak a Vásárhelyi Pál Kollégium végleges
szobabeosztásának elkészítésében, ezzel kapcsolatban e-maileztem, telefonáltam,
listákat készítettem. (16,0 óra)
Cikket írtam a Karima szeptemberi számába. (0,5 óra)
Elolvastam a köri beszámolókat és értékeltem munkájukat.(1,5 óra)
A várható SzMSz módosításhoz kapcsolódóan összehasonlítottam Szabályzatunkat a
KJK Hallgató Képviseletével. (1,5 óra)
A kollégiumba beköltöző gólyák számára tájékoztatókat és ajándékokat készítettünk,
valamint minden lakó számára Kártya átvételi nyilatkozatot.(5,0 óra)
Segítettem a gólyák beköltöztetésében. (08.30.) (8,0 óra)
Segédkeztem a Gólyatanács koncepciójának kidolgozásában, az SzMSz megírásában.
(5,0 óra)
Gólyahajó jegyeket árusítottam. (4,0 óra)
Részt vettem a Gólyahajón.
E-mailekre válaszoltam. (1,5 óra)
Részt vettem a szoba ellenőrzésen.

(62400 Ft)
A Gólyatábor szervezői munka és részvétel nem ezen pályázatban került
értékelésre, az eredmény ezen összeget nem tartalmazza.
A teljes jutalmazása a fenti időszakban:105400 Ft
Havi átlag: 35133 Ft/hó (3 hónapra)
Budapest, 2015. szeptember 12.

Gődér Vivien

