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

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

Bizottsági munkálatok
Elnök
(~ 73,5óra)

Állandó feladatok:















Vezettem az üléseket, napirendet készítettem, javaslatokat és módosító javaslatokat
készítettem, véleményeztem a tárgyalt anyagokat. (3 óra)
Az EHK felé intéztem a felmerülő hivatalos ügyeinket [Gólyatábor utómunkálatok,
Gólyahét, Kollégiumi mentorok, Jegyzőkönyvek, Rendezvények] (~10 óra)
Folyamatos kapcsolatot tartok a dékáni hivatallal a különböző folyó ügyekben [Kari
Tanács, Diplomaosztó, Félévkezdés]
A KHT jelenlegi és volt 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 (~2,5 óra)
Jegyzőkönyveket korrektúráztam (~5 óra)
Igazolásokat adtam ki a hallgatóknak (~1 óra)
Kezelem a KHT levelezőlistát, Facebook oldalt és a naptárakat
Értékeltem az előző időszak beszámolóit (~2 óra)
Az elmúlt időszak beszámolóit korrektúráztam, az ösztöndíjakhoz a HSZI felé
küldendő dokumentációt elvégeztem (~7 óra)
Hallgatói kérdésekre válaszoltam kollégiumi, szociális és általános ügyekben (~3 óra)
A KHT belső működését elősegítő dokumentumokat készítettem, emaileket írtam
(6 óra)

Eseti feladatok






Egyeztettem Dékán Úrral (~2 óra)
Az ösztöndíjak kifizetése során felmerült problémákat orvosoltam, egyeztettem az
illetékesekkel (5 óra)
Dékáni Tanácson részt vettem (~1 óra)
KTB kérvényeket véleményeztem (~0,5 óra)



Előbíráltam 77 db költségtérítés csökkentés kérvényt, Dékán Úrral egyeztettem, a
javaslatot felé megküldtem (6 óra)
 Részt vettem több megbeszélésen a Gólyabállal kapcsolatban (3 óra)
 Koordináltam a KHT SZMSZ átírásának és a jutalmazási melléklet megírását, EHK
ülésre és Kari Tanácsra az előterjesztést elkészítettem (~5 óra)
 Egyeztettem a VPKNet körvezetőjével, a szükséges infrastrukturális beállításokat
elvégeztük (~1 óra)
 Külső Kollégiumi Bizottsági ülést tartottam (2,5 óra)
 Részt vettem egy egyeztetésen a Szakmai Hét főszervezőjével, a Szakkollégium
elnökével, a GB vezetővel és az RB vezetővel (0,5 óra)
 A 2015/16/I félévére szóló normatíva költségvetésre a javaslatom elkészíttettem
(3 óra)
 Pályaorientációs Bizottság ülésén részt vettem, a felküldött anyagokat véleményeztem
(1,5 óra)
 Elnöki értekezleten részt vettem (1,5 óra)
 A Tisztújítással kapcsolatos előmunkálatokat elvégeztem, Kovács Klementinával
folyamatosan tartom a kapcsolatot (1 óra)
 A KHT tagokkal személyesen beszélgettem (2 óra)
(70000 Ft)
Egyetemi Hallgatói Képviselet

Tájékoztattam a KHT tagjait az EHK-ban folyó ügyekről, az EHK által kiadott
feladatokról és azok határidejéről.
 Közvetítettem az EHK és a KHT között az információkat és a felmerült
kérdéseket.
 Képviseltem a Kari álláspontot a tárgyalt ügyekben.
Elvégeztem az EHK-ban vállalt feladataimat
(12500 Ft)


Egyéb feladatok
(~37,5 óra)

 Kollégiumi mentori megbeszélésen részt vettem (~0,5 óra)
 Szobaellenőrzésen részt vettem (~1,5 óra)
 Közösségi Ösztöndíj pályázatot véleményeztem, a mellékleteket elkészítettem (3 óra)
 Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatokat bíráltam (32,5 óra)
(3375 Ft)
A rendszeres szociális és alaptámogatás pályázat értékelése és jutalmazása nem
ezen pályázat kereteiben került elbírálásra.
A teljes jutalmazása a fenti időszakban: 91875 Ft

Budapest, 2015. október 13.

Nagy Renáta

