Gődér Vivien Beszámoló
A Kari Hallgatói Tanácsban június 13. − július 20. időszakban végzett tevékenységről
Az elmúlt időszakban hozzávetőlegesen 53,5 órát foglalkoztam a Kari Hallgatói Tanácsban rám
bízott feladatokkal – KHT üléseket kivéve –, melyeket az alábbiakban részletezek.

KHT Üléseken való részvétel
2016. június 13. – KHT ülés részvétel
2016. június 16. – Rendkívüli KHT ülés részvétel
2016. június 17. – Rendkívüli KHT ülés részvétel
2016. június 20. – KHT ülés részvétel
2016. július 6. – Rendkívüli KHT ülés részvétel
2016. július 8. – KHT ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel
2016. június 15. – Kari Tanács részvétel

Bizottságban végzett tevékenység

Egyéb felelősi munkák
Juttatási-térítési felelős (~ 0,5 óra)
 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam.
Szociális felelős (~ 30,0 óra)
 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam.
 Külső Szociális Bizottság üléseken vettem részt, ahol rendkívüli szociális ösztöndíj
pályázatokat fogadtunk el, valmint a TJSZ 2. Számú mellékletének módosítási
javaslatait vitattuk meg.
 Véleményeztem az őszi féléves pályázati kiírásokat, valamint a TJSZ 2. Számú
mellékletének módosítási javaslatait.
 Hirdetményeket készítettem a szociális juttatásokat érintő ügyekben.
 Szociális alapú kollégiumi férőhely pályázatokat bíráltam, majd a hiánypótolt
pályázatokat újra átnéztük Lányi Csaba és Nagy Renáta együttműködésével.
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Segédletet készítettem a KHT tagjainak a szociális alapú kollégiumi férőhely
pályázatok bírálásához.

Kari Tanulmányi Bizottság (~ 3,0 óra)
 Hallgatói kérvényeket véleményeztem, több alkalommal a Bizottság hallgatói oldalát
egyedül képviselve.
Kari Kreditátviteli Bizottság (~ 0,5 óra)
 Hallgatói kérvényeket véleményeztem.
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.

Egyéb feladatok
Az elmúlt időszakban hozzávetőleg 19,5 órát foglalkoztam nem posztomhoz köthető
feladatokkal, melyek az alábbiak:
Feladataim a Kari Állófogadás lebonyolításában
 Segítettem a helyszín berendezésében és az előkészületekben (~ 3,0 óra)
 Részt vettem az elpakolásban. (~ 5,0 óra)
 Elkészítettem a Hallgatókért Díj kitüntetettjeinek oklevelét, majd kinyomtttam azokat.
(~ 1,0 óra)
 Részt vettem az Állófogadáson.
 Fazekes Barbarával több alkalommal is egyeztettem a felmerülő kérdések kapcsán.
Részt vettem a pályázatos ötletelő megbeszélésen.
 Jelen voltam a megbeszélésen (~ 2,0 óra)
 Elkészítettem a Kari BME pályázat kiírását. (~ 1,0 óra)
Elolvastam a kollégiumi mentor pályázatokat. (~ 1,0 óra)
Nem posztjaimhoz kapcsolódó hallgatói megkeresésekre válaszoltam. (~ 1,0 óra)
Több ízben segítettem az Oktatási Bizottságnak a felmerülő kérdések megválaszolásában.
Tájékozatatót írtam a Karimába a Kulthétről.
R. Nagy Tibornak segítettem a specielizációk ismertetőjét megírni a kari kiadványba.
Részt vettem a KHT tagok fotózásán.
Czégényi Ákossal megvitattuk a K370 terem fejlesztési lehetőségeit. (~ 0,5 óra)
A KHT Gólyaoldal megvalósításán dolgoztam. (~ 5,0 óra)
Véleményeztem
 a levelező listára felküldött pályázatokat,
 a levelező listára felküldött emlékeztetőket
 a Kari Tábor jelentkezési űrlapot.
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Értékelés
A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:




Jelenlét pont: 57,5 pont
Munka pont:
o Bizottságban végzett tevékenység: 0 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 62,5 pont
Összesített pont: 117,5 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 76 375 Ft
A rendszeres szociális és alaptámogatás valamint a szociális alapú kollégiumi férőhely
pályázat értékelése és jutalmazása nem ezen pályázat kereteiben került elbírálásra. A
fenti óraszám tájékoztató jellegű a, jutalmazás a szociális felelősi feladatokat hivatott
értékelni.

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

