Katona Rebeka Beszámoló
A Kari Hallgatói Tanácsban 2017. november 18. – 2018. január 2.
időszakban végzett tevékenységről
Az elmúlt időszakban hozzávetőlegesen 35,5 órát foglalkoztam a Kari Hallgatói Tanácsban rám
bízott feladatokkal – KHT üléseket kivéve –, melyeket az alábbiakban részletezek.

KHT Üléseken való részvétel

2017.11.20. – KHT ülés részvétel
2017.11.27. – KHT ülés részvétel
2017.12.04. – KHT ülés részvétel
2017.12.11. – KHT ülés részvétel
2017.12.08.- KHT rendkívüli ülés részvétel
2017.12.18. – KHT ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel
2017.12.05- Kari Tanács részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
Belső oktatási bizottság (~ 29,5 óra)
















Külső Oktatási Bizottság ülés részvétel (~1,5 óra)
KTB kérvényeket véleményeztem (~ 1 óra)
Hallgatói megkeresések (~4 óra)
Előkészítettem a következő féléves órarend, tantárgy követelmény, vizsga, zh naptár
ellenőrzésekhez tartozó dokumentumokat (~3 óra)
Belső oktatási biztosság ülést tartottam (~ 1 óra)
Felügyeltem a bizottság tagjainak munkáit (~3 óra)
Ellenőriztem a következő féléves tantárgy követelményeket (~ 2 óra)
Ellenőriztem a vizsgákat a TVSZ-ben előírtak alapján (~0,5 óra)
Ellenőriztem a mintatanterves tárgyak zh ütközéseit (~ 2 óra)
Részt vettem egy Kari Oktatási Bizottság ülésen (~ 2 óra)
Lovas Tamással egyeztettem a felmerülő problémákról (~ 1 óra)
Németh Róberttel és Katona Dorothyval részt vettem egy megbeszélésen (~ 2 óra)
Kónyai Évával egyeztettünk Katona Dorothyval az OHV-val kapcsolatban (~ 0,5 óra)
Elkészítettem az előző féléves OHV kiértékelő tábláját (~ 4 óra)
Egyeztettem Lovas Antallal az OHV-val kapcsolatban (~0,5 óra)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
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Elkészítettem a megbízóleveleket és plakátokat (~1 óra)
Aktualizáltam a honlapot (~0,5 óra)

Pályázati bizottság (~ 1 óra)


Elkészítettem a következő féléves pályázatok előzetes kiírásait (~1 óra)

Egyéb felelősi munkák

Egyéb feladatok

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





Részt vettem az egyetemi nyíltnapon (~4 óra)
Katona Dorothyval részt vettem honlap tanuláson amit Lipcsei Attila tartott (~ 1 óra)
Részt vettem a KHT Alumni vacsorán
Részt vettem az EHK által szervezett Mikulás kupán

Értékelés

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




Jelenlét pont: 16 pont
Munka pont:
o Bizottságban végzett tevékenység: 43 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 12 pont
Összesített pont: 71 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 35 500 Ft
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