Gődér Vivien Beszámoló
A Kari Hallgatói Tanácsban május 17. − június 12. időszakban végzett tevékenységről
Az elmúlt időszakban hozzávetőlegesen 18,0 órát foglalkoztam a Kari Hallgatói Tanácsban rám
bízott feladatokkal – KHT üléseket kivéve –, melyeket az alábbiakban részletezek.

KHT Üléseken való részvétel
2016. május 18. – KHT ülés részvétel
2016. május 23. – KHT ülés részvétel
2016. május 31. – KHT ülés részvétel
2016. június 5. – KHT ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel
2016. május 18. – Kari Tanács részvétel
2016. június 2. – Kari Tanulmányi Bizottság részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
Juttatási-térítési felelős (~ 1,0 óra)
•
Hallgatói megkeresésekre válaszoltam
•
Tanulmányi ösztöndíj korrekció kérvényét bíráltam
•
Egyeztettem a teljesítményindex számítási módszerekkel kapcsolatban
Szociális felelős (~ 5,0 óra)
•
Hallgatói megkeresésekre válaszoltam
•
Külső Szociális Bizottság ülésen vettem részt
•
Véleményeztem a következő féléves pályázati kiírást és igazoláslistát
•
Előkészítettem a tavaszi féléves pályázatok beszállítását, összesítettem a beérkezett
pályázatokat. R. Nagy Tiborral egyeztettem a felmerülő teendőkről
Kari Oktatási Bizottság (~ 0,5 óra)
•
Véleményeztem a szakirányú továbbképzési szak tantervét és KKK-ját
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
•
Elvégeztem az EHK-ban vállalt feladataimat
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 felelősi munkák

Egyéb feladatok
Az elmúlt időszakban hozzávetőleg 9,5 órát foglalkoztam nem posztomhoz köthető feladatokkal,
melyek az alábbiak:
 Segédkeztem a Jubileumi diplomaátadó ünnepség lebonyolításában. (~ 3 óra)
 Részt vettem a HÖK Alapszabály módosításról tartott megbeszélésen. (~ 1 óra)
 Fazekas Barbarával és Vígh Istvánnal egyeztettem a Kari Állófogadás
lebonyolításáról a tavalyi tapasztalok alapján. (~ 1 óra)
 Elolvastam a köri beszámolókat. (~ 1 óra)
 Elolvastam a beérkezett Kiemelkedő körtag és plakett jelöléseket. (~ 1 óra)
 Nem posztjaimhoz kapcsolódó hallgatói megkeresésekre válaszoltam. (~ 1 óra)
 Korrektúráztam a GT fotós pályázat kiírását. (~ 0,5 óra)
 A KHT Gólyaoldal koncepcióján dolgoztam. (~ 1 óra)
 Közreműködtem a KHT oldal hiányosságainak feltárásában, frissítésében.
 Véleményeztem
o az első évfolyamosok rajzfelszerelés csomagjának tervezetét
o a levelező listára felküldött pályázatokat,
o a levelező listára felküldött emlékeztetőket
o a BOB és KB listára érkezett anyagokat.

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




Jelenlét pont: 54 pont
Munka pont: 24 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 0 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 24 pont
Összesített pont: 48 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 33 600 Ft

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
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