Gődér Vivien Beszámoló
A Kari Hallgatói Tanácsban július 21. − augusztus 23. időszakban végzett tevékenységről
Az elmúlt időszakban hozzávetőlegesen 23 órát foglalkoztam a Kari Hallgatói Tanácsban rám
bízott feladatokkal – KHT üléseket kivéve –, melyeket az alábbiakban részletezek.

KHT Üléseken való részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

Bizottságban végzett tevékenység

Egyéb felelősi munkák
Juttatási-térítési felelős (~ 2,0 óra)
 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam.
Szociális felelős (~ 16,0 óra + vizsgáztatás)
 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam.
 Összehasonlítottan az Egységes Szociális Rendszer specifikációját az ellkészült
rendszerrel és összegyűjtöttem a hibákat és hiányosságokat.
 Hirdetményeket készítettem a szociális juttatásokat érintő ügyekben.
 Szociális alapú kollégiumi férőhely pályázatokat bíráltam a KHT tagjainak
segítségével, majd a hiánypótolt pályázatokat újra átnéztük Nagy Renátával.
 Segédletet készítettem a KHT tagjainak a szociális bírálói vizsga elméleti részéhez.
 Összegyűjtöttem a vizsgára jelentkező személyeket, és folyamatosan továbbítom
számukra a jelentkezési lehetőségeket.
Kari Tanulmányi Bizottság (~ 2,0 óra)
 Hallgatói kérvényeket véleményeztem.
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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 2,5 + táborok órát foglalkoztam nem posztomhoz köthető
feladatokkal, melyek az alábbiak:
Részt vettem a pályázatos ötletelő megbeszélésen.
 az EHK táborban,
 a Kari Táborban, ahova jelentős létszámú embert sikerült toboroznom,
 és a Gólyatáborban a KHT bemutatkozóján.
Segítettem Hadarics Rékának a Kari Tábori kvíz elkészítésében és a lebonyolításban.
Nem posztjaimhoz kapcsolódó hallgatói megkeresésekre válaszoltam. (~ 1,0 óra)
Átnéztem a szociális juttatásokról szóló Karima cikket, korrektúráztam és két oldalasra
bővítettem az anyagot. (~ 1,5 óra)
Véleményt formáltam
 a levelező listára felküldött anyagokról, témákról.

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




Jelenlét pont: 28 pont
Munka pont:
o Bizottságban végzett tevékenység: 0 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 68 pont
Összesített pont: 96 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 62 400 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
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