Kovács Klementina Beszámoló
A Kari Hallgatói Tanácsban 2017. szeptember 15 - 2017. október 13, időszakban végzett
tevékenységről
Az elmúlt időszakban hozzávetőlegesen 97,5 órát foglalkoztam a Kari Hallgatói Tanácsban rám
bízott feladatokkal – KHT üléseket kivéve –, melyeket az alábbiakban részletezek.

KHT Üléseken való részvétel
2017.09.18 – KHT ülés részvétel
2017.09.22 - KHT rendkívüli ülés részvétel
2017.09.24 - KHT rendkívüli ülés részvétel
2017.09.25 - KHT ülés részvétel
2017.10.02 - KHT ülés részvétel
2017.10.09 - KHT ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel
A vizsgált időszakban nem vettem részt Kari Tanács, Kari Bizottsági ülésen.

Bizottságban végzett tevékenység
Elnök
(~42 óra)












Vezettem az üléseket, napirendet készítettem
Folyamatos kapcsolatot tartok a dékáni hivatallal a különböző folyó ügyekben(~2 óra).
Értékeltem az előző időszak beszámolóit és elkészítettem Szanyi Dórával annak
dokumentációját (~4 óra)
Kezeltem a KHT levelező listát és naptárakat.(~1 óra)
Hallgatói megkeresésekre válaszoltam (~2 óra)
KTB és KKB kérvényeket véleményeztem (~2 óra)
Továbbítottam az elnöki levelező listára érkező hirdetéseket a KHT levelező listájára (0,5
óra)
Kitöltöttem a 2017/18 tanév őszi félévének rendezvény ütemtervét (0,5 óra)
Kitöltöttem a kari levelezőlista elkészítéséhez szükséges táblázatot és az ösztöndíj
adatokat az előző félévre vonatkozóan (0,5 óra)
Összesítettem a Gólyatábor értékelő kérdőívbe érkezett válaszokat és továbbítottam azt
az EHK-nak (0,5 óra)
Költségtérítés csökkentés kérvényekkel kapcsolatban egyeztettem Szanyi Dórával és több
érintett hallgatóval (2 óra)
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Részt vettem a Szakkollégium szeptemberi taggyűlésén (1 óra)
Elkészítettem a KHT lemondott tagjairól szóló hivatalos leveleket és eljutattam azokat
az illetékeseknek (1 óra)
A lemondással kapcsolatos teendőkről tájékoztattam az érintetteket (0,5 óra)
Elkészítettem a 2017/18 őszi félév előzetes Normatíva felosztását az előzetesen
megkapott keretösszegek figyelembevételével (1 óra)
A tanulmányi ösztöndíjhoz szükséges KTB igazolást kikértem és eljuttam a Bizottság
vezetőjének. (0,5 óra)
Elkészítettem az internet szolgáltató személyzet bérezéséről szóló KHT határozatot
(~0,5 óra)
Atualizáltam a Kari kiadvány KHT bemutatkozó oldalát (1 óra)
Felkészítőt tartottam a KHT tagjainak általános szabályzatokról (2 óra)
A KHT tagjainak számonkéréséhez szükséges feladatlapokat elkészítettem és a beadott
lapokat kijavítottam (2 óra)
Részt vettem a Gólyatábor értékelő megbeszélésen (2,5 óra)
Részt vettem egy Dékáni Tanácson (1,5 óra)
Megírtam a Karimába kerülő cikkünket (0,5 óra)
Részt vettem egy Gólyabállal kapcsolatos megbeszélésen és kapcsolatot tatottam a
szervezőkkel (2 óra)
Katona Rebekával előkészítettük a KHT hétvége előzetes tervét. (1 óra)
Hallgatókat érintő kari szabályozásokról egyeztettem a Dékáni vezetéssel és Dr. Boros
Melindát kértem, hogy tanácsával segítse a vezetői döntést (1 óra)
A KHT tagjaival megbeszéléseken vettem részt munkájukról és terveikről.(~ 5 óra)
Elkészítettem a Fogadóórákhoz kapcsolódó táblázatot, a Fogadóórához szükséges
papírokat (1 óra)
Gődér Viviennel és R. Nagy Tiborral egyeztettem a KHT jövőjéről (1 óra)
Aktualizáltam a KHT vitrint és a portán leadott képviselői listát ( 0,5 óra)
A KHT tudásátadását elősegítő mappákat megosztottam a KHT tagjaival és
rendszereztem azokat, illetve a számomra elérhető dokzóumentumokat feltöltöttem a
bizottságok mappáiba (1 óra)
Kezeltem az elektronikus rendezvénybejelentő oldalt. (0,5 óra)

Pályázati Bizottság
(~ 8,5 óra)








Koordináltam a bizottság tagok munkáját
Átnéztem Katona Rebeka által elkészített felhívásokat, véleményeztem majd a
véglegesített dokumentumokat megosztottam a honlapunkon. (2 óra)
Hallgatói megkeresésekre válaszoltam az aktuális pályázatainkkal kapcsolatosan. (1 óra)
Egy megbeszélésen vettem részt a Közösségi ösztöndíj pályázattal kapcsolatosan a Kari
öntevékeny körök vezetőivel ( 1 óra)
Véglegesítettem pályázatainkat, a szükséges módosításokat elkészítettem és elküldtem azt
az illetékeseknek(1 óra)
Összeszedtem és elküldtem az EHK-nak az Évkönyvhöz szükséges adatokat (1 óra)
A Külső Pályázati Bizottság listájára érkező táblázatokat kitöltöttem, a híreket
továbbítottam és megosztottam a csatornáinkon. (1 óra)
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Aktualizáltam és rendeztem a honlap Pályázatok lapját (1,5 óra)

Oktatási Bizottság
(~ 5 óra)
 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam
 Lovas Tamással egyeztettem (2 óra)
 A kar tanulmányi ügyintézőjével több alkalommal egyeztettem (1 óra)
 A TAD ellenőrzést elkészítettem két alkalommal (2 óra)
Gazdasági Bizottság
( 15,5 óra)
 A Szakmai7 előkészületeiben, lebonyolításában segítettem Vígh István munkáját
 Előkészítettem a Szakmai7 költségvetését (1 óra)
 Átnáztem, véleményeztem a beérkezett árajánlatot és a főszervező igényeit ( 1óra)
 Részt vettem a Szakmai7 lezárásaképp tartott ülésen (1 óra)
 Átnéztem e Gólyabál költségvetését, elküldtem az aktuális keretösszegeinket a GHK-nak
(0,5 óra)
 Részt vettem a tavaszi zárás elkészítésében (5 óra)
 Előkészítettem a félév rendezvényeinek költségvetéseit (2 óra)
 Vígh Istvánnak továbbítottam a korábbi bizottság vezető tudásátadással kapcsolatos
hiányosságat és összefoglaltam a következő időszak legfontosabb teendőit, melyekről
több alkalommal egyeztettünk (2 óra)
 Részt vettem egy KGB ülésen ( 1óra)
 Aktualizáltam éves költségvetésünket (1 óra)
 Gólyabál helyszanekkel kapcsolatosan kértem ajánlatokat több helszíntől is (1 óra)

Egyéb felelősi munkák

Egyéb feladatok
Az elmúlt időszakban hozzávetőleg 26,5 órát foglalkoztam nem posztomhoz köthető feladatokkal,
melyek az alábbiak:





Elkészítettem honlapra kikerülő híreket, az aktuális információkat megosztottam az
évfolyamcsoportokban(~2 óra)
Posztomhoz nem köthető hallgatói megkeresésekre válaszoltam, az esetleges
kérdéseknek utánanéztem (0,5 óra)
Tettem az iroda tisztaságáért (4 óra)
Megírtam és véglegesítettem 3 emlékeztetőt ( 2 óra)
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Részt vettem a Szakmai7 állofogadásán és annak előkészítésében, lebonyolításában (3
óra)
A Tanulmányi Ösztöndíj Bizottság munkáját segítettem (6 óra)
Elkészítettem a honlapra kikerülő határozataink listájának felületét és a 2017.-re
vonatkozó táblázatot minden ülést követően frissítem. (3 óra)
Részt vettem egy kerekasztal beszélgetésen az 56-os résztvevőkkel (1,5 óra)
Részt vettem egy szobaellenőrzésen (2 óra)
Aktualizáltam a kollégium plakátjait (0,5 óra)
Részt vettem egy KKB ülésen (1 óra)

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



Jelenlét pont: 14 pont
Munka pont: 231,5 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 160 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 71,5 pont



Összesített pont: 245,5 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 171.850 Ft

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Kari Hallgatói Tanács

1111 Budapest, Kruspér utca 2.
Telefon: 463-1508, Fax: 463-3718
www.kht.vpk.bme.hu

