Katona Rebeka Beszámoló
A Kari Hallgatói Tanácsban 2017. október 14. - 2017. november 1.
időszakban végzett tevékenységről
Az elmúlt időszakban hozzávetőlegesen 52,5 órát foglalkoztam a Kari Hallgatói Tanácsban rám
bízott feladatokkal – KHT üléseket kivéve –, melyeket az alábbiakban részletezek.

KHT Üléseken való részvétel

2017.10.16. – KHT ülés részvétel
2017.10.24. – KHT ülés részvétel
2017.10.30. – KHT ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
Belső oktatási bizottság
•
•
•
•
•
•

Részt vettem egy megbeszélésen a Mechanika Tanszéken a Statika és dinamika alapjai
című tárgy túlzott sikertelenségével kapcsoltban
Hallgató megkeresésekre válaszoltam
Részt vettem egy megbeszélésen Lovas Tamással és Katona Dorothyval, ahol az aktuális
problémákról volt szó
Összeírtam minden aktuális problémát, amit email formájában továbbítottam Lovas
Tamásnak
Ellenőriztem a hiányzó TAD-ok felkerültek e honlapra
Egy megbeszélésen vettem részt Dunai Lászlóval és Kovács Klementinával

Pályázati bizottság
•
•
•
•
•

Elkészítettem az idei VN főszervező pályázatot
Elkészítettem a Sportösztöndíj előzetes eredményét
Szűrést kértem a HSZI-től a szükséges pályázatokhoz és ellenőriztem azokat
Pályázatokat rendszereztem
Hallgatói megkeresésekre válaszoltam az aktuális pályázatokkal kapcsolatban

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

Részt vettem egy Gólyabálos megbeszélésen
Segítettem a Vegyész HK-val szervezett vacsora előkészületeiben
Segítettem a HK hétvége előkészületeiben
Részt vettem a féléves Körértékelő ülésen
Termeket foglaltam a Mentorgárdának konzultációk megtartására
Emlékeztetőket véleményeztem
Véleményeztem a levelező listára érkező híreket, emaileket
Elolvastam a beérkező Körvezetők beszámolóit
Elolvastam a Körök beszámolóit

Értékelés

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

Jelenlét pont: 6 pont
Munka pont: 74 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 40,5 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 33,5 pont

•

Összesített pont: 80 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 72 000 Ft
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