Beszámoló
2015. november 23. – 2015. december 24.
A fent említett időszakban - az üléseken való jelenlétet nem számítva – hozzávetőlegesen
16,0 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.
Jelenlét pont: 23 pont (Kari Tanács: 5 pont, KHT ülések 18 pont)

Bizottsági munkálatok
Juttatás-térítési felelős
(1,0 óra)



Hallgatói megkeresésekre válaszoltam, az ezek miatt felmerülő ügyeket intéztem

Juttatási-térítési felelősként végzett munkáért járó pontszám: 2 pont
Kari Tanulmányi Bizottság
(1,0 óra)



Hallgatói kérvényeket véleményeztem

Kari Tanulmányi Bizottságban végzett munkáért járó pontszám: 3 pont

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





Egyetemi Hallgatói Képviseletben kari ügyeket érintő munkáért járó pontszám: 10 pont

Egyéb feladatok
(14,0 óra)







Fogadóórát tartottam (2,0 óra)
Elkészítettem a Nyílt Nap beosztását, tájékoztattam a résztvevőket a feladataikról (1,0
óra)
Részt vettem a Nyílt Napom, ahol segítettem a bepakolásban, illetve a leendő
elsőévesek kérdéseire válaszoltam (5,0 óra)
Korrektúráztam egy ülés emlékezetőt (1,0 óra)
Részt vettem a kollégiumi felvételi szabályzat módosításáról szóló fórumon (0,5 óra)
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Felkészítést tartottam az új KHT-soknak (0,5 óra)
Kiválasztottam a megrendelni szánt díjakat, illetve kapcsolatot tartottam a
Serlegbolttal, az elkészült plaketteket átvettem (1,0 óra)
Részt vettem a Mikulás kupán
Segítettem a KHT-s búcsúvacsora előkészületeiben (3,0 óra)
Részt vettem a KHT-s búcsúvacsorán
Részt vettem a Kancellária karácsonyi vacsoráján

Egyéb feladatokért járó munka pont: 17 pont
A Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok bírálásának értékelése nem ezen pályázat
keretében kerül elbírálásra, pusztán tájékoztató jelleggel szerepel a képviselő
beszámolójában.
A fenti feladatokért járó összpontszám: 44 pont
A pontszám alapján az időszakra jutó teljes jutalmazás összege: 30800 Ft
Budapest, 2015. december 24.

Gődér Vivien
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