Lipcsei Attila Beszámoló
A Kari Hallgatói Tanácsban 2017. szeptember 15 − 2017. október 13. időszakban végzett
tevékenységről
Az elmúlt időszakban hozzávetőlegesen 30.5 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
Tanulmányi Ösztöndíj Bizottság (~3 óra)


Segédkeztem a tanulmányi ösztöndíj kiosztásában (~3 óra)

Kollégiumi Bizottság (~8 óra)



Kollégiumi beléptetőrendszert kezeltem (~6 óra)
KKB ülésen vettem részt, jegyzőkönyvet készítettem (~2 óra)

Egyéb felelősi munkák
Fotókör felelős (~2 óra)
 A Képítő fotókör által készített fényképeket véleményeztem (~2 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

PR felelős (~1.5 óra)
 KHT weboldalát kezeltem, híreket osztottam meg (~1 óra)
 Aktualizáltam a kollégium plakátjait (~0.5 óra)
 Plakátokat készítettem

Egyéb feladatok
Az elmúlt időszakban hozzávetőleg 16 órát foglalkoztam nem posztomhoz köthető feladatokkal,
melyek az alábbiak:







Tettem az iroda és a tárgyaló tisztaságáért (~5 óra)
Elkészítettem a 2016.-ra vonatkozó határozattárat (~3 óra)
Szakmai7 állofogadás előtt és után segítettem a pakolásban , pultoztam (~4 óra)
Részt vettem két nyíltnappal kapcsolatos HSZI megbeszélésen (~2 óra)
Fogadóórát tarottam (~1 óra)
HK zárthelyi felkészítőn vettem részt. (~1 óra)

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



Jelenlét pont: 14 pont
Munka pont: 62,5 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 31 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 31,5 pont



Összesített pont: 76,5 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 53.550 Ft
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