Katona Rebeka Beszámoló
A Kari Hallgatói Tanácsban 2017. szeptember 15. - 2017. október 13.
időszakban végzett tevékenységről
Az elmúlt időszakban hozzávetőlegesen 20,5 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

Bizottságban végzett tevékenység
Belső oktatási bizottság (~ 13,5 óra)








Elkészítettem és elküldtem a Szakmai Hét meghívóit az oktatók részére (~0,5 óra)
Szakmai Héten megrendezett Felsőbbéves vetélkedőt megszerveztem és lebonyolítottam
(~5 óra)
Elkészítettem a saját tanszékeim TAD ellenőrzését (~3 óra)
KTB kérvényeket véleményeztem (~2 óra)
Lovas Tamással egyeztettem (~0,5 óra)
Részt vettem a Külső Oktatási Bizottság ülésén (~1,5 óra)
Hallgatói megkeresésekre válaszoltam (~1 óra)

Pályázati bizottság (~ 2 óra)



Elkészítettem a Logó pályázat előzetes formáját (~1 óra)
Elkészítettem a Köri eszköz igénylő felhívás előzetes formáját (~1 óra)

Szociális Bizottság (~0,5 óra)


Részt vettem a Ponthúzáson (~0,5 óra)

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

Egyéb felelősi munkák

Egyéb feladatok

Az elmúlt időszakban hozzávetőleg 4,5 órát foglalkoztam nem posztomhoz köthető feladatokkal,
melyek az alábbiak:







OHV hirdetése (~1 óra)
Szakmai Hét állófogadás előtt pakolás (~1 óra)
Elkészítettem az OHV PR verseny dokumentációját ( ~1 óra)
Kovács Klementinával elkészítettem a KHT hétvége előzetes tervét (~0,5 óra)
Előkészítettem a Vegyész HK-val közösen szervezett vacsorát (~1 óra)
HK zárthelyi felkészítőn vettem részt. (~ 2 óra)

Értékelés

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



Jelenlét pont: 14 pont
Munka pont: 54,5 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 24,5 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 30 pont



Összesített pont: 68,5 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 47.950 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

