Gődér Vivien Beszámoló
A Kari Hallgatói Tanácsban március 16. − április 12. időszakban végzett tevékenységről
Az elmúlt időszakban hozzávetőlegesen 11,5 órát foglalkoztam a Kari Hallgatói Tanácsban rám
bízott feladatokkal – KHT üléseket kivéve –, melyeket az alábbiakban részletezek.

KHT Üléseken való részvétel
2016. március 16. – KHT ülés részvétel
2016. március 21. – KHT ülés részvétel
2016. március 28. – KHT ülés részvétel
2016. április 4. – KHT ülés részvétel
2016. április 8. – KHT rendkívüli ülés részvétel
2016. április 11. – KHT ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel
2016. március 16. – Kari Tudományos Bizottság ülés részvétel
2016. március 23. – Kari Tanács részvétel

Bizottságban végzett tevékenység

Egyéb felelősi munkák
Juttatási-térítési felelős (~ 1,5 óra)
 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam
 Hirdetményt készítettem a honlapra
 Tanulmányi ösztöndíjhoz kapcsolódó ügyekben jártam el
Kari Tanulmányi Bizottság (~ 2,0 óra)
 Hallgatói kérvényeket bíráltam
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.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
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1111 Budapest, Kruspér utca 2.
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Elvégeztem az EHK-ban vállalt feladataimat

Egyéb feladatok
Az elmúlt időszakban hozzávetőleg 8,0 órát foglalkoztam nem posztomhoz köthető feladatokkal,
melyek az alábbiak:
KHT Tisztújítás (~ 3,5 óra)
 Közzétettem a beérkezett jelöléseket azokat a KHT Facebook oldalán
 Segítettem a Szavazási Bizottságnak a felmerülő problémák megoldásában.
Kétheti megbeszélésen vettem részt Kovács Klementinával, ahol az aktuális feladatok mellett, a
K370-es terem felújításáról is egyeztettünk. (~ 1,0 óra)
Projektlista (~ 2,0 óra)
 segítettem a projektlista kezelésében,
 az aktuális projektek lebonyolításában segédkeztem
- vacsora ötletelések,
- szavazócetliket készítettünk R. Nagy Tiborral,
- kezeltem a Facebook oldalt, üzenetekre válaszoltam,
- kiugrót javítottam.
Plakátolás (~ 1,0 óra)
 Több alkalommal is leszedtem a már lejárt kint felejtett plakátokat
Véleményeztem a levelezőlistára felküldött
 pályázatokat,
 emlékeztetőket, esetenként megírtam az EHK-s részt,
 a BOB listára érkezett anyagokat.
Részt vettem
 a Tisztújító Fórumon, (~ 0,5 óra)
 Részt vettem a KHT Alakuló hétvégén, elvégeztem az erre kiadott előzetes feladatokat
 A HÖOK vezetőképzőn részt vettem a szekciókon, ahol képviseltem a KHT
álláspontját
 a csapatépítő programokon.

Értékelés
A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:




Jelenlét pont: 62 pont
Munka pont:
o Bizottságban végzett tevékenység: 0 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 29 pont
Összesített pont: 58 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 29000 Ft
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