Szabó Krisztina Beszámoló
A Kari Hallgatói Tanácsban 2018. január 24- 2018. február 10. időszakban végzett
tevékenységről
Az elmúlt időszakban hozzávetőlegesen 32,0 órát foglalkoztam a Kari Hallgatói Tanácsban rám
bízott feladatokkal – KHT üléseket kivéve –, melyeket az alábbiakban részletezek.

KHT Üléseken való részvétel
2018. január 29. - Rendkívüli KHT ülés részvétel
2018. február 05. – KHT ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel
2018. február 07. - Kari Tanács részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
Rendezvényszervező Bizottság (~10,0 óra):
 Egyeztettem az bizottság utánpótlására pályázó hallgatókkal a pályázatok leadásával
kapcsolatban és a személyes meghallgatásokat illetően. (~0,5 óra)
 A fent említett időszakban egy bizottsági ülést tartottam (~1,0 óra)
 Megbeszélésen vettem részt a Legjobbkocsma.hu Brand Kft. egyik képviselőjével a
jövőbeli együttműködéssel kapcsolatban. (~0,5 óra)
 Folyamatosan tartom a kapcsolatot a körvezetőkkel a Kulthét programjairól. (~1,0 óra)
 A fent említett időszakban részt vettem a Vásárhelyi Napok szervezőinek tartott
gyűlésen. (~0,5 óra)
 Megbeszélésen vettem részt Károlyi Rolanddal. (~2,0 óra)
 A Kulthéttel kapcsolatban egyeztettem László Dáviddal. (~0,5 óra)
 Részt vettem az RB iroda kitakarításában, átrendezésében. (~4,0 óra)
Kollégiumi Bizottság (~19,0 óra):
 Továbbítottam az EHK-nak a tavaszi féléves ingyenes kollégiumi vendégéjszakákról
szóló igényeinket.
 Összegyűjtöttem az ÜMSZ szolgáltatásokkal kapcsolatos problémáinkat és
továbbítottam azokat az EHK felé. (~0,5 óra)
 Elkészítettem a Felsőbbéves kollégiumi férőhelypályázat végleges eredményeit és az MSc
elsőféléves kollégiumi férőhelypályázat előzetes eredményeit. (~2,0 óra)
 A Felsőbbéves kollégiumi férőhelypályázat előzetes eredményére érkezett felszólalásokat
kezeltem, a hallgatókat kiértesítettem a döntésről. (~0,5 óra)
 A Kollégiumi Bizottság tagjaival elkészítettük a tavaszi félévre szóló végleges
szobabeosztást. (~8,0 óra)
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Kollégiumi mentori pótpályázat kiírásával kapcsolatban egyeztettem Kovalovszki
Mátéval és Mráz Marcellel.
A többi kar kollégiumi referensével egyeztettem az üresen maradt férőhelyeink karok
közötti szétosztásáról. (~0,5 óra)
Az újonnan kinevezett kollégiumi mentorok fegyelmi felelős kártyáihoz elkértem az
adataikat, továbbítottam őket az EHK-nak.
A MET IT rendezvényével kapcsolatban egyeztettem a szervezőkkel, Orbán Balázzsal és
a Kollégiumok Igazgatósággal. (~2,0 óra)
Hallgatói megkeresésekre válaszoltam szobacserékkel és átköltözésekkel kapcsolatban.
(~2,0 óra)
Kibővített Kollégiumi Bizottság ülést tartottam a Kulthétről. (~1,5 óra)
Folyamatosan tartom a kapcsolatot az EHK és a többi kar kollégiumi referenseivel. (~1,0
óra)
Kezeltem a VPK nagyteremnaptárát. (~0,5 óra)
Több témával kapcsolatban egyeztettem a vezető kollégiumi mentorral. (~0,5 óra)

Oktatási Bizottság (~1,0 óra):
 Véleményeztem a levelőlistára érkező e-maileket.
 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam. (~1,0 óra)

Egyéb felelősi munkák
Egyéb feladatok
Az elmúlt időszakban hozzávetőleg 2,0 órát foglalkoztam nem posztomhoz köthető feladatokkal,
melyek az alábbiak:




A HK ZH-ra felkészítő TJSZ oktatáson vettem részt (~2,0 óra)
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: 10 pont
Munka pont: 42,5 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 37 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 5,5 pont



Összesített pont: 52,5 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 26 250 Ft
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