Szabó Krisztina Beszámoló
A Kari Hallgatói Tanácsban 2017. november 18 - 2017. január 2. időszakban végzett
tevékenységről
Az elmúlt időszakban hozzávetőlegesen 28,0 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
2017.12.04. - KHT ülés részvétel
2017.12.08. - Rendkívüli KHT ülés részvétel
2017.12.11. - KHT ülés részvétel

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

Bizottságban végzett tevékenység
Rendezvényszervező Bizottság (~6,0 óra):
 A még hiányzó teljesítésigazolásokat elkészítettem és továbbítottam a rendezvényeinket
támogató cégeknek (~1,0 óra)
 Aktualizáltam a termékkel támogató cégek listáját a Kulthétre (~3,0 óra)
 A bizottság utánpótlásával foglalkoztam (~2,0 óra)
Kollégiumi Bizottság (~10,5 óra):
 Átnéztem a KEFIR vonalhúzót Vass Bencével (~1,0 óra)
 Részt vettem egy Külső Kollégiumi Bizottsági ülésen az EKFR módosításról (~1,0 óra)
 Aktualizáltam a kollégium házirendjét és továbbítottam véleményezésre (~0,5 óra)
 Frissítettem a 2017/18 tavaszi félévre szóló kollégiumi férőhely pályázatot és felvételi
szabályzatot (~0,5 óra)
 Véleményeztem a 2017/18 tavaszi félévre szóló kollégiumi mentorpályázat kiírásait és
egyeztettem róla a jelenlegi vezető kollégiumi mentorral
 Egyeztettem a VBK-s kollégiumi referenssel a félév közbeni átköltözésekről (~0,5 óra)
 Egyeztettem az EHK-val és a Kancellária Kollégiumok Igazgatósággal a poloskákkal és
csótányokkal fertőzött szobák lakóinak kártérítéséről (~0,5 óra)
 A KEFIR-ben aktualizáltam, majd teszteltem a kollégiumi jelentkezési űrlapokat a
2017/18 tavaszi félévre (~1,5 óra)
 Frissítettem a KEFIR-ben a kollégiumról szóló Gyakran Ismételt Kérdéseket (~0,5 óra)
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Frissítettem a KHT oldalán a kollégiumról szóló részeket (~0,5 óra)
Egyeztettem a 2017/18 tavaszi félévre szóló kollégiumi mentori pályázatot leadókkal és
elkészítettem a pályázatuk személyes bemutatásához a beosztást (~0,5 óra)
Egyeztettem az öntevékeny köreink vezetőivel a közösségi ösztöndíj pályázattal
kapcsolatban, Kibővített Kollégiumi Bizottság ülést hívtam össze, hogy átbeszéljük a
pályázat kiírását
Állandó belépőkártya-problémákkal/hiánnyal kapcsolatos hallgatói megkeresésekre
válaszoltam (~0,5 óra)
Vezettem a VPK nagyterem beosztását, a teremigénylésekre válaszoltam
Egyeztettem Bittera Lucával és Katona Mihállyal a februári MET IT rendezvényükkel
kapcsolatban (~0,5 óra)
A kollégiumi férőhely pályázattal kapcsolatos hallgatói megkeresésekre válaszoltam (~2,0
óra)
Más karok kollégiumi referenseivel egyeztettem az üresen maradt férőhelyeink
felhasználásáról (~0,5 óra)
Bekértem az öntevékeny köreink körvezetőitől a novemberi, decemberi illetve őszi
féléves beszámolóikat, továbbá a körtagok pontozását a kollégiumi férőhelyosztáshoz
A KHT fórumain közzétettem és hirdettem a hallgatókat érintő kollégiumi híreket

Oktatási Bizottság (~4,0 óra):
 Elkészítettem a rám kiosztott tanszékek vizsgaellenőrzését és TAD ellenőrzését (~1,0
óra)
 Elkészítettem a rám kiosztott tanszékek ZH naptárának ellenőrzését (~1,0 óra)
 Ellenőriztem az újonnan elküldött TAD-okat
 Ellenőriztem két félév órarendjét. (~1,0 óra)
 Elkészítettem három félév vizsganaptár ellenőrzését. (~1,0 óra)
 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam
Véleményeztem a levelezőlistára érkező e-maileket.

Egyéb felelősi munkák

Egyéb feladatok
Az elmúlt időszakban hozzávetőleg 7,5 órát foglalkoztam nem posztomhoz köthető feladatokkal,
melyek az alábbiak:







Részt vettem az egyetemi nyílt napon (~5,5 óra)
Frissítettem a KHT adatok táblázatot (~1,5 óra)
Részt vettem a kollégium aulájában felállított karácsonyfa beszerzésében
Részt vettem a KHT Alumni vacsoráján
Emlékeztetőket véleményeztem és töltöttem fel a KHT oldalára
Véleményeztem a levelezőlistára érkező egyéb anyagokat
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Értékelés
A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:




Jelenlét pont: 14 pont
Munka pont:
o Bizottságban végzett tevékenység: 35,5 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 16 pont
Összesített pont: 65,5 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 32 750 Ft
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