Nagy Renáta
A Kari Hallgatói Tanács az elmúlt időszakban nem volt könnyű helyzetben, hiszen a
novemberi tisztújítást követően személyemet kivéve nem volt olyan mandátumos képviselő,
aki legalább egy éve KHT tag lett volna. Ebből adódóan az elmúlt félévben a képviselet
minden területének munkájában kivettem a részem annak érdekében, hogy számotokra a
lehető legkevésbé legyen érzékelhető a mandátumosok esetleges tapasztalatlansága.
A KHT az őszi alakuló ülésén az alelnöki és az EHK delegált posztok terén szavazott
nekem bizalmat. Alelnökként a fő feladatom az új elnök munkájának segítése, a korábban
megszerezett tudás és tapasztalat átadása, valamint a csapatszellem kialakítása volt. Az
általános feladatokon túl foglalkoztam kollégiumi ügyekkel, például a kollégiumi férőhelyek
kiosztása, vagy a szobabeosztás elkészítése. Gazdasági területen az éves költségvetésünkre
vonatkozó javaslatot készítettem el, melyben nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az
öntevékeny körök számára a lehető legtöbb beérkezett igényt kielégítsük, hiszen az előző
évben ilyen jellegű költésekre alig volt lehetőségünk. A tanulmányi ösztöndíj és kari
kiegészítő ösztöndíjaink kifizetésére fordítható hallgatói normatívánk a csökkenő hallgatói
létszám miatt jelentősen visszaesett, ezért az idei félévben a normatíva felosztás kialakítása
alapos átgondolásra szorult, ami azért is sem volt egyszerű feladat, mert egy, a közéletet
támogató ösztöndíj megalkotása ezzel a folyamattal esett egybe.
A KHT-ban végzett feladatok mellett az EHK kollégiumi referenseként az Egységes
Kollégiumi Felvételi Rend megalkotását végeztem, melyben a karok számára egységesen
alkalmazandó elveket határoztunk meg, ez által egy keretet adtunk a karoknak a kari
kollégiumi felvételi szabályzatok újragondolásához. Emellett fő feladatom az új kollégiumi
felvételi rendszer (KEFIR) kialakításában való részvétel volt, ami többek között magában
foglalta a fejlesztők által megírt specifikációk alapos áttekintését, véleményezését, illetve az
elkészült rendszer tesztelését. Az oldal jelenlegi formájában még nem tekinthető véglegesnek,
további két ütemben fogjuk bővíteni újabb funkciókkal, melyek közül leginkább kiemelendő
az oldalon keresztül történő szobafoglalás biztosítása. Szintén kollégiumi területen a Térítési
és Juttatási Szabályzat erre vonatkozó részének módosítási javaslatát készítettem el, mely
magában foglalta a folyamatos egyeztetést és a korábbi kiemelkedő együttműködés
fenntartását a Kollégiumok Igazgatósággal. Az idei évben a Kari Hallgatói Képviseletek éves
szabályzatokból írt zárthelyi dolgozatának koordinálása és egyes részeinek összeállítását
végeztem, de emellett kivettem a részem a képviselet minden területének munkájából is,
legyen szó oktatást érintve a TVSZ változtatásokról, vagy juttatás-térítési területen a
rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok bírálásáról.
Végezetül köszönöm, hogy negyedik alkalommal is bizalmat szavaztatok nekem a
Tisztújításon. Úgy gondolom, hogy a Kari Hallgatói Tanács jelenlegi tagjai a kezdeti
nehézségek ellenére jól helytálltak és legjobb tudásuk szerint igyekeztek megszolgálni a
beléjük fektetett bizalmat, ezért bízom benne, hogy megfeleltünk az elvárásaitoknak.
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