R. Nagy Tibor Endre Beszámoló
A Kari Hallgatói Tanácsban 2017. október 14. – 2017. november 1. időszakban végzett
tevékenységről
Az elmúlt időszakban hozzávetőlegesen 35 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 - KH ülés részvétel
2017.10.30 - KHT ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

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

Elolvastam a Közösségi ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatokat
Elolvastam az aktuális félév köri beszámolóit
Oktatási kérdésekben egyeztettem a képviselőkkel
Véleményeztem az aktuális időszak emlékeztetőit
Barabás Zoltánnal és Suhajda Richárddal egyeztettem a rendezvényekkel kapcsolatos
gazdasági kérdésekben
Részt vettem a Közösségi ösztöndíj pályázat értékelő bizottságon

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nem posztjaimhoz köthető hallgatói megkeresésekre válaszoltam
Levelezőlistára küldött anyagokat véleményeztem
A KHT hétvége szervezésében segédkeztem, eszközöket szereztem be és szállítottam a
helyszínre
A VHFK tevékenységeinek ügymenetéről személyesen egyeztettem Rácz Tamással és
Károlyi Rolanddal
Segédkeztem a HK vacsora utómunkálataiban
A KHT képviselőivel egyeztettem több alkalommal aktuális problémákról, működésről
Vidák Miklóssal egyeztettem a KHT hétvége programjáról
Vidák Miklóssal és a KHT tagjaival részt vettem egy megbeszélésen a Kari Hallgatói
Képviseletek működéséről
Részt vettem a Vegyész HK számára rendezett vacsorán
Tettem az iroda tisztaságáért
Hallgatói megkeresésekre válaszoltam

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

Jelenlét pont: 16 pont
Munka pont: 74 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 0 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 74 pont

•

Összesített pont: 90 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 81 000Ft
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