Szabó Krisztina Beszámoló
A Kari Hallgatói Tanácsban 2017. szeptember 15. − 2017. október 13. időszakban végzett
tevékenységről
Az elmúlt időszakban hozzávetőlegesen 46,5 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
2017.09.25 - KHT ülés részvétel
2017.10.02 - KHT ülés részvétel
2017.10.09 - KHT ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel
Szöveg beírásához kattintson ide.

Bizottságban végzett tevékenység
Rendezvényszervező Bizottság (~24,5 óra)
 A Szakmai Hétre összesen 410.000 Ft támogatást gyűjtöttem össze
 Összeszedtem a kivadányhoz szükséges adatokat a cégeimtől (~0,5 óra)
 Elkészítettem a kollégium aulájába a program órarendjét (~2,0 óra)
 Részt vettem az előadóterem előkészítésében (~0,5 óra)
 Részt vettem a héten minden előadáson és egy workshopon, mint szervező, továbbá
egy verseny lebonyolításában segítettem (~12,0 óra)
 Részt vettem az Állófogadás előkészületeiben és lebonyolításában (~2,0 óra)
 Részt vettem a rendezvény lezárásaképp tartott megbeszélésen (~1,0 óra)
 A fent említett időszakban egy ülést tartottam (~1,0 óra)
 Frissítettem a megkeresőt a gólyabálra (~0,5 óra)
 Újraosztottam a cégeket a bizottság tagjai között (~1,0 óra)
 Elkezdtem az iroda nagytakarítását (~4 óra)
Kollégiumi Bizottság (~20,0 óra):
 Feltöltöttem a kollégium építős üres helyeit a várólistás hallgatóinkkal (~0,5 óra)
 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam (~10,0 óra)
 Egyeztettem a Kollégiumok Igazgatósággal (~1,0 óra)
 Egyeztettem az EHK kollégiumi referensével (~0,5 óra)
 Egyeztettem más karok kollégiumi referenseivel (~1,0 óra)
 Egyeztettem Kocsis Péterrel, az 56. Földmérő Szakest főszervezőjével (~0,5 óra)
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Részt vettem a kollégiumi mentorok gyűlésén (~1,0 óra)
Részt vettem a szobaellenőrzésen (~2,0 óra)
Kezeltem a VPK nagyterem beosztását (~0,5 óra)
Előkészítettem a kollégiumi ingyenes vendég éjszakák időpontjait az őszi félévre
Összegyűjtöttem a körök szeptemberi beszámolóját
Előkészítettem a kollégiumi felvételnél megadott tanulmányi adatok ellenőrzését (~0,5
óra)
A fent említett időszakban egy Belső Kollégiumi Bizottság ülést tartottam. (~0,5 óra)
A fent említett időszakban egy Kibővített Kollégiumi Bizottság ülést tartottam. (~2,0
óra)

Oktatási Bizottság (~2,0 óra):
 Elkészítettem a TAD ellenőrzéseket a tanszékeimre vonatkozóan (~2,0 óra)

Egyéb felelősi munkák

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




Megbeszélésen vettem részt Kovács Klementinával (~2,0 óra)
Fogadóórát tartottam (~2,0 óra)
Részt vettem a műegyetemi 56-osokkal tartott kerekasztal beszélgetésen (~1,5 óra)

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



Jelenlét pont: 11 pont
Munka pont: 187 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 145,5 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 41,5 pont



Összesített pont: 198 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 138.600 Ft
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