Kovács Klementina Beszámoló
A Kari Hallgatói Tanácsban július 17- augisztus 17 időszakban végzett tevékenységről
Az elmúlt időszakban hozzávetőlegesen 66 órát foglalkoztam a Kari Hallgatói Tanácsban rám
bízott feladatokkal – KHT üléseket kivéve –, melyeket az alábbiakban részletezek.

KHT Üléseken való részvétel
2017.08.15 – KHT ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
Elnök
(~25,5 óra)
Állandó feladatok:







Vezettem az üléseket, napirendet készítettem
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)
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)
KTB és KKB kérvényeket véleményeztem (~2 óra)
Elnöki listára érkezett kérdéseket megválaszoltam, a kért anyagokat elküldtem (1 óra)
Lovas Tamással egyeztettem (2 óra)
A kar tanulmányi ügyintézőjével több alkalommal egyeztettem (1 óra)
Továbbítottam az elnöki levelező listára érkező hírdetéseket a KHT levelező listájára
(0,5 óra)
Benke Ádámmal és Vígh Istvánnal egyeztettem a leltárban szereplő eszközeinkről,
összegyűjtöttem a KHT irodában találhatóak listáját (0,5 óra)
Több alkalommal egeztettem Horváth Bálinttal a Kari Táborunkról (1 óra)
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Hallgatói igazolásokat adtam ki a Szakkollégiumi tevékenységről (0,5 óra)
Részt vettem egy egyeztetésen a Gólyahajóval kapcsolatban (1,5 óra)
Résztvettem több Szakami7 megbeszélésen (4 óra)
Felkészültem és részt vettem a nyári HJB ülésen (1 óra)
Javaslatot tettem a KHT SZMSZ 8. számú mellékletének módosítására (1 óra)
Szanyi Dórával elkészítettük a KHT Közösségi pontjait a kollégiumi felvételi
pályázathoz (0,5 óra)
Több alkalommal egyeztettem Vermes Boldizsárral a kollégiumi férőhelyek
kiosztásához szükséges adatokról, a kapott dokumentumokat átnéztem (1,5 óra)
Az őszi rendezvényekről egyeztettem a Mentorgárda vezetőjével (1 óra)
Részt vettem egy hallgatóval és R. Nagy Tiborral egy megbeszélésen a szociális
pályázatáról, melyről korábban egyeztettem Szanyi Dórával és Gődér Viviennel (0,5
óra)

Pályázati Bizottság
(~ 2 óra)



Koordináltam a bizottság tagok munkáját
Átnéztem a visszaérkezett pályázatainkat, melyeket véleményezve visszaküldtem az
illetékeseknek (2 óra)

Oktatási Bizottság
(~ 1 óra)



Hallgatói megkeresésekre válaszoltam
Egyeztettem a tanszékemmel az esetleges kurzus bővítésekről

Egyéb felelősi munkák

Egyéb feladatok
Az elmúlt időszakban hozzávetőleg 37,5 órát foglalkoztam nem posztomhoz köthető
feladatokkal, melyek az alábbiak:




Elkészítettem honlapra kikerülő híreket, az aktuális információkat megosztottam az
évfolyamcsoportokban(~1 óra)
Posztomhoz nem köthető hallgatói megkeresésekre válaszoltam, az esetleges
kérdéseknek utánanéztem (0,5 óra)
Megbeszélésen vettem részt Gődér Viviennel, Szabó Krisztinával, R. Nagy Tiborral és
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Szanyi Dórával a szakollégiummal kapcsolatban (~ 1,0 óra)
Elolvastam a Karima TVSZ részét, frissítettem a TJSZ-el kapcsolatos informácikat (0,5
óra)
Előkészítettem a Kari Tábor vendégkönyvét, majd továbbítottam a HSZI részére (0,5
óra)
Több alkalommal egyeztettem Németh Ákossal a Kari Táborral kapcsolatban (1 óra)
A nyomdából érkező Karima Gólyaszámát átvettem és átadtam a Góllyatábor
szervezőknek (1 óra)
A KHT tagjainak több alkalommal segítettem felkészülni a szociális bírálói vizsgára (2
óra)
Több alkalommal egyeztettem Orbán Balázzsal a kari rendezvényeinkkel kapcsolatban
Gazdasági kérdésekben egyeztettem a Mentorgárdával
Horváth Norberttel egyeztettem, segítettem kérdéseiben (1 óra)
A Gólyatábor főszervezővel egyeztettem több alkalommal (10 óra)
A kollégiumi szobák felújításában segítettem ( 20 óra)

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



Jelenlét pont: 2 pont
Munka pont: 97 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 94 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 3 pont



Összesített pont: 97 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 49 500 Ft
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