Gődér Vivien Beszámoló
A Kari Hallgatói Tanácsban december 31. − január 28. időszakban végzett tevékenységről
Az elmúlt időszakban hozzávetőlegesen 40,0 órát foglalkoztam a Kari Hallgatói Tanácsban rám
bízott feladatokkal – KHT üléseket kivéve –, melyeket az alábbiakban részletezek.

KHT Üléseken való részvétel
2017. január 9. - KHT ülés részvétel
2017. január 15. - Rendkívüli KHT ülés részvétel
2017. január 16. - KHT ülés részvétel
2017. január 23. - KHT ülés részvétel

Egyéb felelősi munkák
Juttatási-térítési felelős (~ 1,0 óra)
 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam
Kari Tanulmányi Bizottság (~ 2,0 óra)
 Hallgatói kérvényeket véleményeztem.
 Véleményt formáltam a Bizottság elé kerülő egyéb ügyekről
Kari Oktatási Bizottság (~ 0,5 óra)
 Doktori eljárás indításához kapcsolódó kérvény véleményezése
Kari Tudományos Bizottság (~ 0,5 óra)
 Doktori eljárás indításához kapcsolódó kérvény véleményezése
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 36,0 órát foglalkoztam nem posztomhoz köthető
feladatokkal, melyek az alábbiak:
 Posztjaimhoz nem kötődő hallgatói megkeresésekre válaszoltam (~5,0 óra)
 Szanyi Dórának segítettem a szociális bírálókat felkészítésében (~1,5 óra)
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
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Szociális alapú kollégiumi férőhely pályázatokat bíráltam több körben (~9,0 óra)
Részt vettem az Educatio kiállításon (~7,0 óra)
Brossúrát készítettem az Educatio kiállításra (~2,0 óra)
Elkészítettem három ösztöndíj pályázati kiírást a tavaszi félévre (~5,0 óra)
Többször egyeztetettem Kovács Klementinával és R. Nagy Tiborral (~2,0 óra)
Hadarics Rékával és Kiss Ferenc tárgyfelvételi kisokost és plakátot készítettünk (~1,5 óra)
Emlékeztetők véleményezése, kisebb-nagyobb részek megírása (~3,0 óra)
Véleményt formáltam a levelező listára felküldött anyagokról, témákról.

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



Jelenlét pont: 43 pont
Munka pont: 32 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 0 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 32 pont



Összesített pont: 63 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 31 500 Ft
A Szociális pályázatok előbírálását illetve az ehhez kapcsolódó tevékenységeket nem a jelen
pályázatban értékeltük.
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