Beszámoló
2015. október 14. – 2015. november 22.
A fent említett időszakban - az üléseken való jelenlétet nem számítva – hozzávetőlegesen
32,25 órát foglalkoztam a Kari Hallgatói Tanácsban betöltendő feladatokkal.

Jelenlét az üléseken
Az előző beszámolóm óta a soron következő összes KHT ülésen, rendkívüli ülésen
és Kari Tanácson részt vettem.
(13000 Ft)

Bizottsági munkálatok
Oktatási Bizottság
(3,5 óra)

 Órarend ellenőrzést végeztem
 Véleményeztem a projektfeladattal kapcsolatos anyagot
 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam
(3000 Ft)
Juttatás-térítési felelős
(2,0 óra)



Hallgatói megkeresésekre válaszoltam, az ezek miatt esetlegesen felmerülő ügyeket
intéztem, a HSZI munkatársával egyeztettem
(3000 Ft)
Kari Tanulmányi Bizottság
(0,5 óra)

 Hallgatói kérvényeket véleményeztem
(1000 Ft)
Rendezvényfelelős
(7,0 óra)

 Részt vettem két megbeszélésen az egyetemi Nyílt Nappal kapcsolatban
 A repi ajándékok ügyében intézkedtem
 A Nyílt Nap miatt felmerülő egyéb ügyekkel kapcsolatban e-maileztem
(4000 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

Egyéb feladatok
(19,25 óra)










Összesítettem az iktatásra váró anyagok listáját (2,5 óra)
Összegyűjtöttem az iktatandó anyagok rám eső részét (0,5 óra)
Elkészítettem a féléves beszámolómat (1,0 óra)
Segítettem a Kari Nyílt Napon (3,0 óra)
A Földmérő Szakest meghívóinak nyomtatásában segédkeztem (1,0 óra)
Részt vettem a TVSZ változtatásokról szóló, illetve a Tisztújító Fórumon (0,5 óra)
Emlékeztetőket korrektúráztam (0,25 óra)
Részt vettem az Építőmérnöki, a Gépészmérnöki valamint a Gazdaság- és
Társadalomtudományi kar Gólyabálján
 Részt vettem a HÖOK vezetőképző hétvégén, előadásokat hallgattam meg az
ösztöndíj szekció keretein belül
 Cikket írtam a decemberi Karimába (0,75 óra)
 Részt vettem a KHT Alakuló hétvégén
 Segédkeztem az öntevékeny körök nyomtatásában (1,0 óra)
 Cikket írtam a novemberi Karimába (1,25 óra)
 Fogadóórát tartottam (4,0 óra)
 Fogadóórás hirdetményeket készítettem (0,5 óra)
 Részt vettem a TDK Főpróbán (2,0 óra)
 Elküldtem a véleményezésem a VPK felújítási listájára vonatkozóan (0,5 óra)
 Gólyatábor videókat átnéztem (0,5 óra)
(17350 Ft)
A teljes jutalmazása a fenti időszakban: 41350 Ft

Budapest, 2015. november 22.

Gődér Vivien

