Gődér Vivien Beszámoló
A Kari Hallgatói Tanácsban április 14. − május 11. időszakban végzett tevékenységről
Az elmúlt időszakban hozzávetőlegesen 14,5 órát foglalkoztam a Kari Hallgatói Tanácsban rám
bízott feladatokkal – KHT üléseket kivéve –, melyeket az alábbiakban részletezek.

KHT Üléseken való részvétel
2017. április 14. - Rendkívüli KHT ülés részvétel
2017. április 18. - Rendkívüli KHT ülés részvétel
2017. április 18. - KHT ülés részvétel
2017. április 24. - KHT ülés részvétel
2017. május 2. - KHT ülés részvétel
2017. május 8. - KHT ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel
2017. április 25. - Kari Tanács részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
Szociális Bizottság (~0,5 óra)
 Részt vettem egy bizottsági ülésen
Pályázati bizottság
 Kari BME ösztöndíj pályázatokat bíráltam (~1,0 óra)
 Átnéztem a Sportösztöndíj pályázat pontozását
 Korrektúráztam a Sportösztöndíj pályázat előzetes eredményét
 Fazekas Barbarával egyeztettem a Kari BME pályázat pontozási elveiről

Egyéb felelősi munkák
Kari Tanulmányi Bizottság (~1,5 óra)
 Hallgatói kérvényeket véleményeztem
Kari Tudományos Bizottság (~ 3,0 óra)
 Elolvastam a beérkezett egyetemi docensi pályázatokat
 Részt vettem a Bizottság ülésén

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
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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 9,5 órát foglalkoztam nem posztomhoz köthető feladatokkal,
melyek az alábbiak:













Részt vettem egy elnöki értekezleten, majd beszámoltam Kovács Klementinának a
történtekről (~2,5 óra)
Hallgatói megkeresésekre válaszoltam a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatban (~0,5 óra)
Részt vettem az KJK-ÉMK vacsorán
Részt vettem a Közösségi ösztöndíj pályázat bíráló ülésen (~4,0 óra)
Részt vettem a KHT tisztújító hétvégén
Kovács Klementinával és Heckmann Fannival egyeztettem a Karimát érintő
kérdésekben (~0,5 óra)
Megkerestem Ocsovai Mariannt a köztársasági ösztöndíjas hallgatók interjúztatásával
kapcsolatban
Suhajda Richárddal egyeztettem a nyári táborokról
Elkészítettem a vagyonyilatkozatomat, melyet leadtam a HR osztályon, majd pedig
Kónya Évával egyeztettem a további teendőkről (~1,0 óra)
Részt vettem az TTK-ÉMK vacsorán, majd segítettem az elpakolásban
Emlékeztetőket korrektúráztam
Véleményt formáltam a levelező listára felküldött anyagokról
- Felvételi tárgyak
- Közösségi ösztöndíj pályázat felszólalások
- RB pályázat
- KED tájékoztató hír

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





Jelenlét pont: 29 pont
Munka pont:
o Ülés: 22 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 3 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 15 pont
Összesített pont: 69 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 34 500 Ft
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