Kovács Klementina Beszámoló
A Kari Hallgatói Tanácsban március 10 - április 13. időszakban végzett tevékenységről
Az elmúlt időszakban hozzávetőlegesen 82 órát foglalkoztam a Kari Hallgatói Tanácsban rám
bízott feladatokkal – KHT üléseket kivéve –, melyeket az alábbiakban részletezek.

KHT Üléseken való részvétel
2017.03.12 – Rendkívüli KHT ülés részvétel
2017.03.14 – KHT ülés részvétel
2017.03.15 – Rendkívüli KHT ülés részvétel
2017.03.20 – KHT ülés részvétel
2017.03.27 – KHT ülés részvétel
2017.04.03 – KHT ülés részvétel
2017.04.11 – KHT ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel
2017.03.22. Kari Tanács részvétel
2017.03.22. Kari Oktatási Bizottság ülés részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
Elnök
(~42 óra)
Állandó feladatok:









Vezettem az üléseket, napirendet készítettem
A HSZI felé intéztem a felmerülő hivatalos ügyeinket (~2 óra)
Folyamatos kapcsolatot tartok a dékáni hivatallal a különböző folyó ügyekben(~3 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.(~2 óra)
A KHT tagjaival és a bizottságvezetőkkel folyamatos kapcsolatot tartottam az aktuális
ügyekkel kapcsolatban.

Eseti feladatok




Hallgatói megkeresésekre válaszoltam (~2 óra)
Dr. Lovas Tamással egyeztettem oktatási kérdésekben (~1 óra)
Részt vettem egy elnöki értekezleten(~2 óra)
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Részt vettem a Dékáni Tanácson(~1,5 óra)
Elolvastam a Karima nyomdába küldött számát (~1,5 óra)
KTB és KKB kérvényeket véleményeztem (~2 óra)
Kezeltem az elektronikus rendezvénybejelentőt (0,5 óra)
Költségtérítés csökkentésel kapcsolatos kérdésekre válaszoltam és segítettem a kérvény
leadásában (~1 óra)
Paulik Dániellel több egyeztetésen vettem részt (1 óra)
A KHT tagjaival személyes megbeszéléseken vettem részt(~6 óra)
A KHT jövőjét érintő kérdésekben egyeztettem a testület több tagjával (2 óra)
A Tisztújító Szavazásunk Szavazási Bizottság elnökével egyeztettem, előkészítettem a
kiküldésre kerülő tájékoztatót és megválaszoltam a felmerülő kérdéseket (2 óra)
Átnéztem a Tisztújítás dokumentumait
Egyeztettem a Vásárhelyi Napok főszervezőjével (1 óra)
Több egyeztetésen vettem részt az idei gólyatáborral kapcsolatban (5 óra)
A KHT új tagjainak tájékoztató emaileket küldtem az első teendőkről (1 óra)
A KHT új tagjainak készítettem email és irodai fiókokat. (0,5 óra)
Részt vettem egy megbeszélésen az idei Gólyahajóval kapcsolatban (1 óra)

Egyéb felelősi munkák

Egyéb feladatok
Az elmúlt időszakban hozzávetőleg 40 órát foglalkoztam nem posztomhoz köthető feladatokkal,
melyek az alábbiak:












Elkészítettem a honlapra kikerülő híreket, az aktuális információkat megosztottam az
évfolyamcsoportokban(~3 óra)
A pályázatainkkal felmerült kérdéseket megválaszoltam, a visszaérkezett pályázatokat
előkészítettem (~1,5 óra)
Elkészítettem három emlékeztetőt (1,5 óra)
Az emlékezetőinekt kiegészítettem és véglegesítettem (1,5 óra)
Részt vettem az SZMSZ módosítás javaslatának elkészítésében, átnéztem a KHT tagjai
által előkészített anyagokat (~12 óra)
Részt vettem egy szobaellenőrzésen és az azt megelőző gyűlésen (3 óra)
Kitakarítottam az irodát (2 óra)
Fogadóórát tartottam (2 óra)
A Kari Állófogadással kapcsolatos előkészületekben vettem részt
(2 óra)
Plakátokat helyeztem ki a kollégiumban (1 óra)
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Elkészítettem a Karima főszerkesztői pályázatot(0,5 óra)
Részt vettem egy megbeszélésen a teljesítményindex alapú ösztöndíjosztásról(1 óra)
Segítettem a Mentorgárdának a Szakest megszervezésében (0,5 óra)
Megszerveztem a KHT alakuló hétvégéjét (5 óra)
Segítettem az RB munkáját egy szerződéssel kapcsolatban (1 óra)
Kiadtam a GTK HK-nak sörpadokat, majd visszavettem azokat (0,5 óra)
Szanyi Dórával bevásároltam a KHT hétvégre (3 óra)

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



Jelenlét pont: 22 pont
Munka pont:
o Ülés: 0 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 95 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 50 pont
 Összesített pont: 167 pont
A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 83 500 Ft
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