Beszámoló
2015. szeptember 13 – 2015. október 13.
A fent említett időszakban - az üléseken való jelenlétet nem számítva – hozzávetőlegesen
129 órát + Szakmai Hét foglalkoztam a Kari Hallgatói Tanácsban betöltendő
feladatokkal.

Jelenlét az üléseken
Az előző beszámolóm óta az összes KHT ülésen részt vettem, a Kari Tanácson
részt vettem.
(10500+2000 Ft)

Bizottsági munkálatok
Rendezvényszervező Bizottság
(63 óra+Szakmai Hét)





















4 gyűlést tartottam. (3 óra)
Gyűlés utáni összefoglalót írtam, emlékeztettem a tagokat az elvégzendő
feladatokra. (4 óra)
Egyeztettem Rácz Tamással a szerződésekkel kapcsolatban. (1 óra)
A Szakmai Hetet támogató cégek logóit összesítettem, a kiadványba kerülő
dolgokat eljutattam a szerkesztőhöz. Folyamatosan tartottam a kapcsolatot a
nyomtató céggel, illetve a PR-ossal, felügyeltem a munkáját. (8 óra)
Elkészítettem a területfoglalásokat, a behajtási engedélyeket. (3 óra)
A Szakmai Hét szervezőivel megbeszéléseken vettem részt. (3 óra)
Elkészítettem az Állófogadásra a meghívókat. (1,5 óra)
Bekértem, elolvastam a tagok beszámolóit, majd elkészítettem a jutalmazási
javaslatukat. (1 óra)
Egyeztettem a Gazdasági Bizottság vezetőjével a borrendelésekkel,
italrendelésekkel kapcsolatban. (1 óra)
Egyeztettem Dr. Farkas Györggyel a Hídéptő verseny jutalmazásával
kapcsolatban. (0,5 óra)
Egyeztettem a DDC képviselőjével a próbakocka verseny jutalmazásával
kapcsolatban. (1 óra)
Elkészítettem az okleveleket a versenyekre, illetve a katalógusokat. (1 óra)
Kinyomtattattam az elkészült pass tartókat. (0,5 óra)
Egyeztettem a Fotókörrel a kirándulásokkal kapcsolatban. (0,5 óra)
A rendezvény előtti vasárnap kihelyeztük a molinókat, az órarendet,
összeállítottuk a csomagokat, a PR anyagokat levittük, a Nagytermet berendeztük.
(6 óra)
Felügyeltem és irányítottam a Hídépítő verseny előtti előkészületeket. (3 óra)
A rendezvényen minden este levittem a másnapra szánt csomagokat, és PR
anyagokat. (4,5 óra)
A beérkező szerződéseket összesítettem, és aláírattam Rácz Tamással. (0,5 óra)
A MŰHAL pályázatot a próbakocka verseny díjazásához elkészítettem,
tájékoztattam a nyerteseket róla, a kitöltött adatlapjaikat bevittem az
Alapítványhoz. (2 óra)

A rendezvény teljes ideje alatt frissítettem a Facebook oldalt, részt vettem az
előadásokon. (8 óra)
 Folyamatosan segítettem a főszervező, a Szakkollégium és a Rendezvényszervező
Bizottság munkáját, a felmerülő problémákat megoldottam.
 Az Állófogadás előkészületeit, bepakolását felügyeltem és irányítottam. (4 óra)
 Az Állófogadásra szánt csomagokat a helyszínen összeállítottam. (0,5 óra)
 Az Állófogadást szervező céggel folyamatosan tartottam a kapcsolatot a
rendezvény előtt és a helyszínen is.
 Az Állófogadáson részt vettem.
 A rendezvény lezajlása után a MAHÍR felé tett kötelezettségeknek eleget téve
fényképes dokumentációt állítottam össze, illetve névlistát. (3 óra)
 A rendezvény lezajlása után elpakoltam a molinókat, roll-upokat és egyéb PR
anyagokat, ezeket az RB irodában rendszereztem. (2 óra)
 Megbeszélésen vettem részt a Geodézia szakestéllyel kapcsolatban. (0,5 óra)
(50000 Ft)


Belső Oktatási Bizottság
(8 óra)

 Hallgatói levelekre, telefonokra válaszoltam. (5 óra)
 Elkészítettem az oktatas.bme.hu oldallal kapcsolatos összefoglalót. (1 óra)
 Kedvezményes tanulmányi rendek pontozását elkészítettem. (1,5 óra)
 KTB kérvényeket bíráltam.
 A Karon indítandó új választható tárgyakat véleményeztem. (0,25 óra)
 Elkészítettem a BOB tagok értékelését. (0,25 óra)
(10000 Ft)

Egyéb feladatok
(58 óra)

Rendszeres szociális pályázatokat bíráltam. (47 óra)
Helyettesítettem Boda Mariannt a Külső Szociális Bizottság ülésén. (3 óra)
Elkészítettem a KHT-sok számára a belső ZH naptárat. (0,5 óra)
3 jegyzőkönyvet elkészítettem. (5 óra)
A felküldött jegyzőkönyveket véleményeztem.
Frissítettem a KHT SZMSZ 7. számú mellékletét. (0,5 óra)
Átnéztem a KHT honlapját, javaslatot tettem az elavult információk frissítésére.
(0,5 óra)
 Elolvastam a kollégiumi mentori pótpályázatokra beérkező pályázatokat. (0,5
óra)
 Elolvastam a KHT SZMSZ módosításáról szóló javaslatot. (0,5 óra)
 Elolvastam a közösségi ösztöndíjról szóló javaslatot, véleményeztem. (0,5 óra)
(11500Ft)








A rendszeres szociális és alaptámogatás pályázat értékelése és jutalmazása nem
ezen pályázat kereteiben került elbírálásra.
A teljes jutalmazása a fenti időszakban: 84000 Ft
Budapest, 2015. október 13.

Jóvér Vivien

