Szabó Krisztina Beszámoló
A Kari Hallgatói Tanácsban 2018. január 3. - 2018. január 24. időszakban végzett
tevékenységről
Az elmúlt időszakban hozzávetőlegesen 34 órát foglalkoztam a Kari Hallgatói Tanácsban rám
bízott feladatokkal – KHT üléseket kivéve –, melyeket az alábbiakban részletezek.

KHT Üléseken való részvétel
2018. január 08. – KHT ülés részvétel
2018. január 15. - KHT ülés részvétel
2018. január 22. - KHT ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
Rendezvényszervező Bizottság (~2,0 óra):
 Elkészítettem a Kulthétről szóló borítót a Karimába (~1,5 óra)
 Elkészítettem az pályázati felhívást a bizottság utánpótlására (~0,5 óra)
Kollégiumi Bizottság (~22,0 óra):
 Kovács Klementinával megtartottuk a Közösségi ösztöndíj pályázattal kapcsolatos
megbeszélést (~8,0 óra)
 Részt vettem a kollégiumi férőhelyek kollégiumok közötti kiosztásáról szóló
megbeszélésen (~2,0 óra)
 KEFIR vonalhúzó oktatáson vettem részt (~1,0 óra)
 Előkészítettem a szükséges anyagokat a körértékelő ülésre (~2,0)
 Megtartottam a körértékelő ülést (~3,0 óra)
 Részt vettem a kollégiumi férőhelyosztásban (~4,0 óra)
 A kollégiumi férőhely pályázattal kapcsolatos hallgatói megkeresésekre válaszoltam (~2,0
óra)
Oktatási Bizottság (~2,0 óra):
 Plusz vizsgaalkalom kiírása végett egyeztettem a tanszékeim oktatóival
 Óraütközés miatt egyeztettem egy tanszékemmel
 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam
 Véleményeztem a levelőzistára érkező e-maileket
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

Véleményeztem a levelezőlistára érkező e-maileket.

Egyéb felelősi munkák

Egyéb feladatok
Az elmúlt időszakban hozzávetőleg 8,0 órát foglalkoztam nem posztomhoz köthető feladatokkal,
melyek az alábbiak:





Részt vettem a Dr. Baráti Ilona tanárnő által tartott Educatio felkészítő megbeszélésen
(~1,0)
Részt vettem az Educatio kiállításon (~7,0 óra)
Véleményeztem a KHT ülések emlékeztetőit
Véleményeztem a levelezőlistára érkező egyéb anyagokat

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




Jelenlét pont: 6 pont
Munka pont:
o Bizottságban végzett tevékenység: 39 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 18,5 pont
Összesített pont: 63,5 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 31 750 Ft
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