Beszámoló
2016. január 21. – 2016. február 13.
A fent említett időszakban - az üléseken való jelenlétet nem számítva – hozzávetőlegesen
67,75 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: 25 pont (Kari Tanács: 5 pont, KHT ülések 20 pont)

Bizottsági munkálatok
Juttatás-térítési felelős
(0,5 óra)




Kivettem a részem a KHT honlap frissítésében
Hallgatói megkeresésekre válaszoltam

Juttatási-térítési felelősként végzett munkáért járó pontszám: 2,5 pont
Kari Tanulmányi Bizottság
(3,0 óra)



Hallgatói kérvényeket véleményeztem

Kari Tanulmányi Bizottságban végzett munkáért járó pontszám: 4,5 pont
Kari Tudományos Bizottság
(3,0 óra)




Részletesen átolvastam a Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék valamint az Út
és Vasútépítési Tanszék tanszékvezetői beszámolóit
Részt vettem a bizottság ülésén

Kari Tanulmányi Bizottságban végzett munkáért járó pontszám: 4,5 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: 20 pont
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Kari Hallgatói Tanács

1111 Budapest, Kruspér utca 2.
Telefon: 463-1508, Fax: 463-3718
www.kht.vpk.bme.hu

Egyéb feladatok
(61,25 óra)












Az Educatio kiállítással kapcsolatban részt vettem egy megbeszélésen, valamint
tartottam a kapcsolatot a HSZI-vel (4,0 óra)
Karunk képviseletében részt vettem az Educatio kiállításon (24,0 óra)
Részt vettem a szociális alapú kollégiumi férőhely pályázatok elbírálásában (6,0 óra)
Egyeztettem az öntevékeny körök összekötőivel a Kulthét szervezéséről (3,0 óra)
Részt vettem a Közéleti ösztöndíj pályázat megbeszélésén (2,0 óra)
Felkészültem és sikeres szociális pályázat bírálói vizsgát tettem (3,5 óra)
Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatokat bíráltam (15,5 óra)
Nagy Renátával előkészítettük az irodát a szociális pályázatok bírálásához. (1,0 óra)
Segítettem az Oktatási Bizottság tagjainak megválaszolni a hozzájuk érkező
kérdéseket (1,5 óra)
Segítettem a Kollégiumi Bizottság levelezőlistára érkező e-mailek megválaszolásában
(0,75 óra)

Egyéb feladatokért járó munka pont: 74 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: 130,5 pont
A pontszám alapján az időszakra jutó teljes jutalmazás összege: 91350 Ft
Budapest, 2016. február 13.

Gődér Vivien

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Kari Hallgatói Tanács

1111 Budapest, Kruspér utca 2.
Telefon: 463-1508, Fax: 463-3718
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