Kovács Klementina Beszámoló
A Kari Hallgatói Tanácsban január 28. –február 14. időszakban végzett tevékenységről
Az elmúlt időszakban hozzávetőlegesen 40 órát foglalkoztam a Kari Hallgatói Tanácsban rám
bízott feladatokkal – KHT üléseket kivéve –, melyeket az alábbiakban részletezek.

KHT Üléseken való részvétel
2017.01.29 – Rendkívüli KHT ülés részvétel
2017.01.30. – KHT ülés részvétel
2017.02.06. – KHT ülés részvétel
2017.02.13. – KHT ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel
2017.02.08. Kari Tanács részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
Elnök
(~34 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(~1 óra).
Kommunikáltam a KHT döntéseit és kéréseit az érintettek felé.
Értékeltem az előző időszak beszámolóit (~2 óra)
A HSZI felé küldendő dokumentációt elvégeztem
Kezeltem a KHT levelező listát és naptárakat.(~1 óra)
A KHT tagjaival és a bizottságvezetőkkel folyamatos kapcsolatot tartottam az aktuális
ügyekkel kapcsolatban.

Eseti feladatok








Hallgatói megkeresésekre válaszoltam (~3 óra)
Dr. Lovas Tamással egyeztettem oktatási kérdésekben (~1 óra)
Részt vettem egy elnöki értekezleten(~2 óra)
Részt vettem a Dékáni Tanácson(~1,5 óra)
Megírtam a karima KHT híreit (~1 óra)
KTB kérvényeket véleményeztem (~2 óra)
Kezeltem az elektronikus rendezvénybejelentőt (0,5 óra)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
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Telefon: 463-1508, Fax: 463-3718
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A HÖOK felkérésére elküldtem a megadott szempontok alapján a képviselők által
elnyert jutalmazás havi átlagát (0,5 óra)
A képviselet felé érekezett adatigénylés ügyében egyeztettem a Jogi Igazgatósággal és az
EHK elnökével (~1 óra)
A KHT 2017-es iktatását megkezdtem és a szükséges dokumentumokat rendszereztem.
(~1 óra)
Egyeztettem a gondnoksággal a K370-es terem berendezésével kapcsolatosan és
megválaszoltam a felmerült kérdéseiket (0,5 óra)
Költségtérítés csökkentésel kapcsolatos kérdésekre válaszoltam és segítettem a kérvény
leadásában (~1,5 óra)
Előkészítettem a KHT tagjai számára a Kedvezményes tanrend kérvényét, majd a
dékáni jóváhagyást követően a szükséges dokumentumokat (~1 óra)
Elkészítettem a testület tagjaival tartott személyes megbeszélések ütemezését.(0,5 óra)
A KHK hétvégéhez szükséges formokat kitöltöttem az előzetesen bekért adatok
alapján (1 óra)
Frissítettem a KHT naptárát és bekértem a KHT tagjainak órarendjét és vizsgáinak
időpontjait. (0,5 óra)
A Mentorgárdával egyeztettem a Szakest időpontjáról (0,5 óra)
Paulik Dániel segítségével létrehoztunk a kar hallgatóinak egy levelező listát, melynek
szerkesztését is megismerhettem (0,5 óra)
A Kari Állófogadás részleteiről és kivitelezéséről egyeztettem Fazekas Barbarával,
dr. Joó Attilával, dr. Rózsa Szabolccsal, R. Nagy Tiborral. (2,5 óra)
Dr. Joó Attilával egyeztettem az oktatási keretrendszer értékeléséről és a hírdetés
módjáról. (0,5 óra)
A KHT tagjainak felkészítést tartottam a HK zh több területéből (~2,5 óra)
Részt vettem Kiss Ferenc felkészítőjén (~1,5 óra)
Egyeztettem az EHK Oktatási referensével a karunkon tartandó fórumról
A KHT tagjaival személyes megbeszéléseken vettem részt.(~2,5 óra)

Egyéb feladatok
Az elmúlt időszakban hozzávetőleg 6 órát foglalkoztam nem posztomhoz köthető feladatokkal,
melyek az alábbiak:






Előkészítettem a honlapra kikerülő híreket, az aktuális információkat megosztottam az
évfolyamcsoportokban (~1 óra)
Részt vettem egy megbeszélésen az Educatio kiállítás tapasztalatainak összegzése
érdekében (~1 óra)
Részt vettem egy KPB ülésen, a pályázatainkkal felmerült kérdéseket megválaszoltam
(~2 óra)
Elkészítettem egy emlékeztetőt (0,5 óra)
Az emlékezetőinekt kiegészítettem és véglegesítettem (1,5 óra)

Értékelés
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

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



Jelenlét pont: 5 pont
Munka pont: 108 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 0 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 108 pont



Összesített pont: 113 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 56 500 Ft
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