Kovács Klementina Beszámoló
A Kari Hallgatói Tanácsban április 14 - május 11. időszakban végzett tevékenységről
Az elmúlt időszakban hozzávetőlegesen 75 órát foglalkoztam a Kari Hallgatói Tanácsban rám
bízott feladatokkal – KHT üléseket kivéve –, melyeket az alábbiakban részletezek.

KHT Üléseken való részvétel
2017.04.14 – Rendkívüli KHT ülés részvétel
2017.04.18 – Rendkívüli KHT ülés részvétel
2017.04.18 – KHT ülés részvétel
2017.04.24 – KHT ülés részvétel
2017.05.02 – KHT ülés részvétel
2017.05.08 – KHT ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel
2017.04.25. Kari Tanács részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
Elnök
(~35,5 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 (~5 óra)
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 (~1 óra)
Részt vettem egy elnöki értekezleten(~2 óra)
Részt vettem a Dékáni Tanácson(~1,5 óra)
Elolvastam a Karima nyommdába küldött számát (~1,5 óra)
KTB és KKB kérvényeket véleményeztem (~2 óra)
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Kezeltem az elektronikus rendezvénybejelentőt (0,5 óra)
Több egyeztetésen vettem részt az idei gólyatáborral kapcsolatban (5 óra)
Részt vettem a Gólyatábor szervezői pályázat elbírálásán (4,5 óra)
Átnéztem a Gólyahajó költségvetését, a felmerült kérdéseket megválaszoltam (0,5 óra)
A KHT fotózásával kapcsolatban egyeztettem (0,5 óra)
A Gólyatábor főszervezőjével megosztottam a korábbi táborok programterveit és a
táborhoz kapcsolodó információkat (0,5 óra)
Elolvastam a Kikapcsot (0,5 óra)
Elnöki listára érkezett kérdéseket megválaszoltam, a kért anyagokat elküldtem (1 óra)
Lovas Tamással egyeztettem (0,5 óra)
Obreczán Mátyással egyeztettem a Szakkollégiummal kapcsolatban (0,5 óra)
Továbbítottam az elnöki levelező listára érkező hírdetéseket a KHT levelező listájára
(0,5 óra)
Elkészítettem az új testület adatait tartalmazó táblázatot, melynek egy példányát leadtam
a portán egyet kihelyeztem a vitrinünkbe (0,5 óra)



Pályázati Bizottság
(~ 24 óra)
















Kinyomtattam, és plakátoltam az aktuális pályázatainkat (0,5 óra)
Előkészítettem a Rendezvényszervező Bizottság utánpótlására kiírt pályázatot (0,5 óra)
Előkészítettema Gólyatábor szervezői pótpályázatot (0,5 óra)
Gólyatábor szervezői pályázat szervezői eredményét elkészítettem és kozzétettem a
honlapunkon (1 óra)
Pályázati Bizottság ülést tartottam (0,5 óra)
A bizottság tagjaival ismertettem a dokumentáció készítését
Katona Rebekával átnéztük és elbíráltuk a beérkezett Sport ösztöndíj pályázatokat (1
óra)
Gődér Viviennel és Fazekas Barbarával személyesen elbíráltuk a Kari BME
pályázatokat (3 óra)
A bizottság tagjai által előkészített előzetes pályázati eredményeket átnéztem, javítottam
az esetleges hibákat (0,5 óra)
A Közösségi ösztöndíj pályázatot, rendszereztem, ellenőríztem majd a körvezetők által
küldött pontokat felvezettem az értékelő táblázatba (6 óra)
Részt vettem a Közösségi ösztöndíj páylázat elbíráló ülésén (6 óra)
A körértékelő ülést követően felvezettem a végleges pontszámokat, és előkészítettem az
előzetes eredményt (1 óra)
A KHT tagjai által leadott pályázatokat rendszereztem és egy példányukat ellenőrzésre
eljuttattam az EHK Pályázati referensének (0,5 óra)
Válaszoltam a Közösségi ösztöndíj pályázattal kapcsolatban a körvezetők kérdéseire és
a fellebezni kívánó hallgatók megkereséseire. (1,5 óra)
Külső pályázati listára érkező kérdéseket megválaszoltam (0,5 óra)
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Egyéb felelősi munkák

Egyéb feladatok
Az elmúlt időszakban hozzávetőleg 16,5 órát foglalkoztam nem posztomhoz köthető
feladatokkal, melyek az alábbiak:











Elkészítettem a honlapra kikerülő híreket, az aktuális információkat megosztottam az
évfolyamcsoportokban(~1 óra)
Elkészítettem kettő emlékeztetőt (0,5 óra)
Az emlékezetőinekt kiegészítettem és véglegesítettem (1,5 óra)
Fogadóórát tartottam (9 óra)
Plakátokat helyeztem ki a kollégiumban (0,5 óra)
Egyeztettem a KJK-val tartott vacsoránkról (0,5 óra)
Egyeztettem a TTK-val tartott vacsoránkról, a vacsorát követően segítettem a
takarításban (1,5 óra)
Részt vettem a HÖOK Jövőkép fórumán (1,5 óra)
Részt vettem a HÖOK vezetőképzőjén
Posztomhoz nem köthető hallgatói megkeresésekre válaszoltam, az esetleges
kérdéseknek utánanéztem (0,5 óra)

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





Jelenlét pont: 17 pont
Munka pont:
o Ülés: 12 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 129 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 13 pont
Összesített pont: 173 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 86 500 Ft
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