Gődér Vivien Beszámoló
A Kari Hallgatói Tanácsban 2017. október 14. − 2017. november 1. időszakban végzett
tevékenységről
Az elmúlt időszakban hozzávetőlegesen 45 órát foglalkoztam a Kari Hallgatói Tanácsban rám
bízott feladatokkal – KHT üléseket kivéve –, melyeket az alábbiakban részletezek.

KHT Üléseken való részvétel
2017. október 24. - KHT ülés részvétel
2017. október 30. - KHT ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
Szociális Bizottság
• Hallgatói megkeresésekre válaszoltam a rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjakkal
és a jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatban

Egyéb felelősi munkák
Kari Tanulmányi Bizottság
• Hallgatói kérvényeket véleményeztem
Egyetemi Hallgatói Képviselet
• Tájékoztattam a KHT tagjait az EHK-ban folyó ügyekről, az EHK által kiadott
feladatokról és azok határidejéről.
• Közvetítettem az EHK és a KHT között az információkat és a felmerült kérdéseket.
• Képviseltem a Kari álláspontot a tárgyalt ügyekben.
• Elvégeztem az EHK-ban vállalt feladataimat.

Egyéb feladatok

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

Az elmúlt időszakban az alábbi posztomhoz nem köthető feladatokkal foglalkoztam, melyek az
alábbiak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Részt vettem a Közösségi ösztöndíj pályázat értékelő bizottsági ülésen
Segítettem a KHT hétvége előkészületeiben és utómunkálataiban
Segítettem a VegyészHK számára szervezett vacsora előkészületeiben
Segítettem a Köri eszközigénylő felhívás elkészítésében
Átnéztem a Vásárhelyi Napok főszervezői felhívást
Nem posztjaimhoz kapcsolódó megkersésekre válaszoltam
A Karácsonyi búcsúvacsorára kerestem helyszínt és előzetes költségkalkulációt
készítettem
Összegyűjtöttem a leköszönt KHT-sok adatait és lehetőségeket gyűjtöttem a plakettekre
Többszöri egyeztetés Kovács Klementinával és R. Nagy Tiborral a KHT működéséről,
jövőbeli terveiről
Segítettem Kovács Klementinának kiválasztani a Diplomaátadó ünnepségen beszédet és
esküt mondó frissdiplomás mérnököt
Részt vettem a VegyészHK számára rendezett búcsúvacsorán
Vidák Miklóssal és a KHT tagjaival részt vettem egy megbeszélésen, melyen a KHT
szervezeti kultúráját vitattuk meg
Véleményeztem a 2018. évre szóló Lelleigénylésesinket
Véleményeztem a KHT ülések emlékeztetőit
Véleményeztem a levelezőlistára érkező egyéb anyagokat
Elolvastam a beérkezett közösségi ösztöndíj pályázatokat

Értékelés

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

Jelenlét pont: 14 pont
Munka pont: 103,5 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 30 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 73,5 pont

•

Összesített pont: 117,5 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 105 750 Ft
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