Kovács Klementina Beszámoló
A Kari Hallgatói Tanácsban 2018. január 24 − 2018. február 10. időszakban végzett
tevékenységről
Az elmúlt időszakban hozzávetőlegesen 34,5 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
Elnök (21 óra)




















Vezettem az üléseket, napirendet készítettem
Folyamatos kapcsolatot tartok a dékáni hivatallal a különböző folyó ügyekben (1 óra)
Értékeltem az előző időszak beszámolóit (2 óra)
Elkészítettem a KHT ösztöndíj pályázat dokumentációját (2 óra)
Kezeltem a KHT levelező listát és naptárakat (1 óra)
Hallgatói megkeresésekre válaszoltam (1 óra)
KTB és KKB kérvényeket véleményeztem (2 óra)
Megírtam a KHT Karima cikkét (1 óra)
Kezeltem az elektronikus rendezvénybejelentő oldalt (0,5 óra)
Továbbítottam a testület részére az elnöki levelező listára kapott tájékoztatókat, kéréseket
Kitöltöttem az EHK által kért táblázatokat a KHT tagjainak visszajelzése alapján (1 óra)
Részt vettem egy megbeszélésen a tavaszi rendezvényekkel kapcsolatosan (1,5 óra)
Tájékoztattam az érintetteket a KHT döntéseiről (1 óra)
Hadarics Rékával egyeztettem a közös munkáról (0,5 óra)
Részt vettem egy elnöki értekezleten (1 óra)
Részt vettem egy megbeszélésen a klubokkal kapcsolatban (2 óra)
KHT SZMSZ módosítását előkészítettem (1 óra)
Előkészítettem a kedvezményes tanrendhez szükséges határozatokat (1 óra)
Megbeszélésen vettem részt a KHT jövőjéről (1 óra)

Pályázati Bizottság (4 óra)


Koordináltam a bizottság tagok munkáját

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
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A Külső Pályázati Bizottság listájára érkező híreket továbbítottam és megosztottam a
csatornáinkon
A Külső Pályázati Bizottság táblázatát kitöltöttem és folyamatosan aktualizálom (0,5 óra)
Frissítettem egy pályázati kiírásunkat
Részt vettem a két Külső Pályázati Bizottsági ülésen (1 óra)
Visszakapott pályázatainkat véleményeztem és véglegesítettem (1,5 óra)

Oktatási Bizottság (1,5 óra)
 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam és a KTH-val egyeztettem a felmerült kérdésekben

Egyéb felelősi munkák
Egyéb feladatok
Az elmúlt időszakban az alábbi posztomhoz nem köthető feladatokkal 8 órát foglalkoztam, melyek
az alábbiak:










Elkészítettem honlapra kikerülő híreket, az aktuális információkat megosztottam az
évfolyamcsoportokban (2 óra)
Hírleveleket készítésében segítettem (0,5 óra)
Véleményeztem a levelezőlistára érkező anyagokat
Az esetleges aktualizálásokat elkészítettem a honlapon
Posztomhoz nem köthető hallgatói megkeresésekre válaszoltam, az esetleges
kérdéseknek utánanéztem (1 óra)
Véleményeztem és véglegesítettem egy emlékeztetőt (0,5 óra)
Elkészítettem a tavaszi rendezvények módosított költségvetését (1 óra)
Részt vettem egy HK ZH felkészítésen (2 óra)
Kártyák tiltásával segítettem a KB és a porta munkáját (1 óra)

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



Jelenlét pont: 7 pont
Munka pont: 91,5 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 80 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 11,5 pont



Összesített pont: 98,5 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 49 250 Ft
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