Vígh István Beszámoló
A Kari Hallgatói Tanácsban 2017. november 18. - 2018. január 2.
időszakban végzett tevékenységről
Az elmúlt időszakban hozzávetőlegesen 28,5 órát foglalkoztam a Kari Hallgatói Tanácsban rám
bízott feladatokkal – KHT üléseket kivéve –, melyeket az alábbiakban részletezek.

KHT Üléseken való részvétel

2017. november 20. - KHT ülés részvétel
2017. november 27. - KHT ülés részvétel
2017. december 04. - KHT ülés részvétel
2017. december 08. - Rendkívüli KHT ülés részvétel
2017. december 11. - KHT ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
Gazdasági Bizottság: (~19,5 óra)












Részt vettem egy KGB ülésen (~0,5 óra)
Többször egyeztettem Orbán Balázzsal és Kocsis Péterrel a Földmérő szakesttel
kapcsolatban (~2 óra)
Bevásároltam a Szakkollégium egy előadására és utána elszámoltam vele (~2,5 óra)
Elkészítettem az irodaszerek megrendeléséhez szükséges táblázatot (~4 óra)
Elkészítettem a Földmérő szakest elszámolását (~2 óra)
Elhoztam a KHT évértékelő vacsorájára az alumni tagok plakettjeit (~2,5 óra)
Elkészítettem a Libri ajándékutalványok igénylését és egyeztettem a hozzá kapcsolódó
személyekkel (~3 óra)
Elkészítettem a beléptetőrendszer igénylését és egyeztettem a hozzá kapcsolódó
személyekkel (~1,5 óra)
Egyeztettem Orbán Balázzsal egy aktuális Palibácsi problémáról (~0,5 óra)
Horváth Richárddal elhoztuk a megrendelt irodaszerek egy részét (~0,5 óra)
Mentorpólókkal kapcsolatban egyeztettem (~0,5 óra)

Oktatási Bizottság: (~3,5 óra)


Részt vettem egy ülésen (~0,5 óra)
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Elkészítettem a TAD, vizsga naptár és zh naptár rám eső részét (~3 óra)

Egyéb felelősi munkák

Egyéb feladatok

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




Részt vettem a nyíltnapon (5,5 óra)
Részt vettem a KHT évértékelő vacsoráján
Részt vettem a Mikulás kupán

Értékelés

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




Jelenlét pont: 11 pont
Munka pont:
o Bizottságban végzett tevékenység: 32 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 13,5 pont
Összesített pont: 56,5 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 28 250 Ft
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