Katona Rebeka Beszámoló
A Kari Hallgatói Tanácsban május 12. – június 14. időszakban végzett tevékenységről
Az elmúlt időszakban hozzávetőlegesen 22,5 órát foglalkoztam a Kari Hallgatói Tanácsban rám
bízott feladatokkal – KHT üléseket kivéve –, melyeket az alábbiakban részletezek.

KHT Üléseken való részvétel





2017.05.15. – KHT ülés
2017.05.22. – KHT ülés
2017.06.06. – KHT ülés
2017.06.12. – KHT ülés

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel



2017.06.14. – Kari Tanács részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
Belső oktatási bizottság (~9 óra)








Kiss Ferencnek segítettem a zárthelyi naptár elkészítésében (~2 óra)
Hallgatói megkeresésekre válaszoltam (~1,5 óra)
Bementem a GMT tanszékre és beszéltem a pótpót díjakkal kapcsolatos problémákról (~1
óra)
Részt vettem a Belső oktatási bizottság ülésen (~1,5 óra)
Részt vettem a Külső oktatási bizottság ülésén (~1,5 óra)
Kiss Ferenc és Kovács Klementina kíséretében részt vettem egy megbeszélésen Lovas
Tamással (~1,5 óra)

Szociális Bizottság (~3 óra)




Szociális Bizottság ülésen vettem részt (~1 óra)
Felkészültem az ülésre, válaszoltam a kiadott kérdésekre (~1 óra)
Részt vettem egy előadáson, ahol a szociális pályázatok jogi hátteréről volt szó (~1 óra)

Pályázati Bizottság (~6,5 óra)



Elkészítettem a Sportösztöndíj pályázat eredményét (~0,5 óra)
Elkészítettem a dokumentációt a Sportösztöndíj pályázat eredményéről (~0,5 óra)
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Átnéztem a VIK,KJK,TTK pályázatokat (~1,5 óra)
Részt vettem az őszi pályázatokról tartott ülésen (~3 óra)
Elkészítettem az őszi Konzultációs pályázat kiírását (~1 óra)

Egyéb felelősi munkák
Egyéb feladatok
Az elmúlt időszakban hozzávetőleg 4 órát foglalkoztam nem posztomhoz köthető feladatokkal,
melyek az alábbiak:




A Jubileumi Diplomaosztó ünnepségen segédkeztem (~3 óra)
Elkészítettem a Külső oktatási bizottság emlékeztetőjét (~0,5 óra)
Egyeztettem a Képítővel a fotózásról (~0,5 óra)

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





Jelenlét pont: 18 pont
Munka pont:
o Ülés: 12 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 23 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 5 pont
Összesített pont: 58 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 29 000 Ft
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