Gődér Vivien Beszámoló
A Kari Hallgatói Tanácsban augusztus 24. − szeptember 16. időszakban végzett
tevékenységről
Az elmúlt időszakban hozzávetőlegesen 62,5 órát foglalkoztam a Kari Hallgatói Tanácsban rám
bízott feladatokkal – KHT üléseket kivéve –, melyeket az alábbiakban részletezek.

KHT Üléseken való részvétel
2016. szeptember 5. - KHT ülés részvétel
2016. szeptember 12. - KHT ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel
2016. szeptember 15. - Kari Tanács részvétel

Bizottságban végzett tevékenység

Egyéb felelősi munkák
Juttatási-térítési felelős (~ 2,0 óra)
 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam.
 Hirdetményt készítettem.
Szociális felelős (~ 57,0 óra + vizsgáztatás)
 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam. (~ 2,0 óra)
 Hirdetményeket készítettem a szociális juttatásokat érintő ügyekben. (~ 0,5 óra)
 Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatokat előbíráltam valamint a személyes bemutatás
alkalmával a szóbeli bíráláson is részt vettem. (~ 50,0 óra)
 Kiírtam a bemutatási időpontokat az ESZR-ben (~ 1,0 óra)
 Felkészítést tartottam a vizsgára jelentkezőknek. (~ 3,0 óra)
 Elkészítettem a szóbeli bírálás bírálói beosztását. (~ 0,5 óra)
 Összegyűjtöttem a vizsgára jelentkező személyeket, és folyamatosan továbbítom
számukra a jelentkezési lehetőségeket.
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Kari Tanulmányi Bizottság (~ 2,0 óra)
 Hallgatói kérvényeket véleményeztem.
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 1,0 órát foglalkoztam nem posztomhoz köthető feladatokkal,
melyek az alábbiak:
Nem posztjaimhoz kapcsolódó hallgatói megkeresésekre válaszoltam (~ 1,0 óra)
Véleményt formáltam
 a levelező listára felküldött anyagokról, témákról

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




Jelenlét pont: 42 pont
Munka pont: 44 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 0 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 44 pont
Összesített pont: 86 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 55 900 Ft
A rendszeres szociális ösztöndíjak bírálása illetve az ahhoz kapcsolódó tevékenységek
értékelése és kifizetése nem jelen pályázaton belül történnek. A fenti óraszám tájékoztató
jellegű, a jutalmazás a szociális felelősi feladatokat hivatott értékelni.
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