Katona Dorothy Beszámoló
A Kari Hallgatói Tanácsban 2018. január 24 − 2018. február 10. időszakban végzett
tevékenységről
Az elmúlt időszakban hozzávetőlegesen 17,5 órát foglalkoztam a Kari Hallgatói Tanácsban rám
bízott feladatokkal – KHT üléseket kivéve –, melyeket az alábbiakban részletezek.

KHT Üléseken való részvétel
2018. február 5. - KHT ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel
2018. február 7. - Kari Tanács részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
Belső Oktatási Bizottság (~ 6,5 óra)
 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam (~3 óra)
 Véleményeztem a levelezőlistára érkező e-maileket
 A Hallgatói Fórumra elkészítettem a kérdőívet, megírtam a posztot, hirdettem a
évfolyamcsoportokban, elkészítettem és kiküldtem a hírlevelet (~1,5 óra)
 Fogadóórát tartottam (~2 óra)
Tanulmányi Ösztöndíj Bizottság (~ 7,5 óra)
 TJSZ összefoglalót bővítettem (~3 óra)
 Véleményeztem a levelezőlistára érkező e-maileket
 TJSZ HK zárthelyi felkészítőt tartottam (~2,5 óra)
 Szerkesztettem az SZMSZ bizottsághoz tartozó részét (~1 óra)
 Elkészítettem egy ülés beugróját (~1 óra)
Pályázati Bizottság (~ 0,5 óra)
 Véglegesítettem a Hangadó pályázat előzetes formáját és továbbítottam az illetékesek felé
(~0,5 óra)

Egyéb felelősi munkák

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

Egyéb feladatok
Az elmúlt időszakban hozzávetőleg 3 órát foglalkoztam nem posztomhoz köthető feladatokkal,
melyek az alábbiak:








Fotózást szerveztem a KHT tagjainak
Emlékeztetőket nyomtattam az iktatáshoz
Kezeltem a határozattárat
Kovács Klementinával átnéztem a kedvezményes tanrend igényeket
Nem posztjaimhoz kapcsolódó hallgatói megkeresésekre válaszoltam
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: 7 pont
Munka pont: 17 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 10 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 7 pont



Összesített pont: 24 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 12 000 Ft
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