Kovács Klementina Beszámoló
A Kari Hallgatói Tanácsban július 21.- augusztus 23. időszakban végzett tevékenységről
Az elmúlt időszakban hozzávetőlegesen 59,5 órát foglalkoztam a Kari Hallgatói Tanácsban rám
bízott feladatokkal – KHT üléseket kivéve –, melyeket az alábbiakban részletezek.

KHT Üléseken való részvétel
2016.08.15. – Rendkívüli KHT ülés

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
Elnök
(~29 óra)
Állandó feladatok:






Vezettem az üléseket, napirendet készítettem
A HSZI felé intéztem a felmerülő hivatalos ügyeinket (~1 óra)
Folyamatos kapcsolatot tartok a dékáni hivatallal a különböző folyó ügyekben(~2 óra).
Kommunikáltam a KHT döntéseit és kéréseit az érintettek felé.
Kezeltem a KHT levelező listát és naptárakat.

Eseti feladatok








KTB kérvényeket véleményeztem (~1 óra)
Hallgatói megkeresésekre válaszoltam (~1 óra)
Dr. Lovas Tamással egyeztettem oktatási kérdésekben (~1 óra)
Dékán úrral egyeztettem (~1 óra)
Megszerveztem R. Nagy Tiborral a csapatépítést
A regisztrációs hét programjáról egyeztettem a Mentorgárda vezetőjével (~1 óra)

Egyéb felelősi munkák
Pályázati felelős
 Pályázatainkkal kapcsolatban egyeztettem az illetékesekkel (~4 óra)
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 feladatok
Az elmúlt időszakban hozzávetőleg 27,5 órát foglalkoztam nem posztomhoz köthető
feladatokkal, melyek az alábbiak:







Elkészítettem egy ülés emlékeztetőjét ( ~1 óra)
Nyári rendezvényeinkkel kapcsolatos megbeszéléseken vettem részt (~25 óra)
Megírtam a KHT cikkét a Karima Gólyaszámába (~1 óra)
Gólyahajó és Gólyabál megbeszéléseken vettem részt (~3 óra)
Részt vettem a Gólyatábori bemutatkozásokon
Tettem az iroda tisztaságáért ( ~2 óra)

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




Jelenlét pont: 0 pont
Munka pont:
o Bizottságban végzett tevékenység: 97 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 63 pont
Összesített pont: 160 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 104 000 Ft

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

