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Beszámoló Katona Rebeka  

2018. március 5 - 2018. április 8. időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2018. március 8. - KHT ülés részvétel 
2018. március 12. - Rendkívüli KHT ülés részvétel 
2018. március 19. - KHT ülés részvétel 
2018. március 26. - ÉMK HK alakuló ülés részvétel 
2018. április 8. - ÉMK HK ülés részvétel 

 
Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2018. március 14. - Kari Tanács részvétel 

 
Bizottságban végzett tevékenység 

 

Belső oktatási bizottság 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam  

 KTB kérvényeket véleményeztem  

 Segítettem, felügyeltem a bizottság tagjainak munkáját  

 Részt vettem egy megbeszélésen Lovas Tamással ahol a Tárgygráfról és a moodle oldal 
fejlesztésről volt szó  

 Ellenőriztem a TAD-okat az olyan tantárgyaknál, amelyeknél korábban nem kerültek fel  

 Lovas Tamással egyeztettem a Földalatti műtárgyak és mélyalapozás 2. zárthelyivel 
kapcsolatos sikertelenségi eljárásban  

 Részt vettem Czap Zoltán Tanár Úrral és Lődör Kristóffal a sikertelenségi eljáráson, a 
Földalatti műtárgyak és mélyalapozás 2. zárthelyiével kapcsolatban 

 Részt vettem egy Külső Oktatási bizottság ülésen 

 Elkészítettem a Külső Oktatási bizottság egy emlékeztetőjét  

 Tartottam egy Belső Oktatási Bizottság ülést  

 Elkészítettem egy kérdőívet tantárgyak segédanyaginak felmérése érdekében 
 

Pályázati bizottság 

 Elkészítettem a Konzultáció pályázat dokumentációját 

 Részt vettem Gődér Nikolettával és Gődér Viviennel egy megbeszélésen a HSZI-ben a 
tavaszi pályázatainkról 

 Átbeszéltem Gődér Nikolettával az aktuális pályázatainkat 

 Értesítettem a képviseletet a pályázataink állásáról 
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Egyéb felelősi munkák

 

Egyetemi Hallgatói Képviselet 

 Tájékoztattam az ÉMK HK tagjait az EHK-ban folyó ügyekről, az EHK által kiadott 
feladatokról és azok határidejéről. 

 Közvetítettem az EHK és az ÉMK HK között az információkat és a felmerült kérdéseket. 

 Képviseltem a Kari álláspontot a tárgyalt ügyekben.  

 Elvégeztem az EHK-ban vállalt feladataimat. 

 

Utánpótlás felelős 

 Megkértem a képviselet tagjait hogy az általuk megfelelőnek tartott személyeket vezessék 
fel egy általam küldött táblázatba 

 Egyeztettem Gődér Viviennel, az utánpótlással kapcsolatban 

 
Egyéb feladatok 

 

 Részt vettem az ÉMK HK Tisztújító Fórumon 

 Részt vettem a Tisztújító hétvége programjain 

 Gődér Viviennel részt vettem egy megbeszélésen 

 Rácz Tamással és Gődér Viviennel egyeztettem az ÉMK HK új email címeivel 
kapcsolatban 

 Részt vettem a Kerekasztal beszélgetésen 

 Véleményeztem az emlékeztetőket 

 Véleményeztem a levelezőlistára érkező anyagokat 

 

Értékelés 

 

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

 Jelenlét pont: 19 pont 

 Munka pont: 66 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 45 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 21 pont 

 Összesített pont: 85 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 55 250 Ft 


