
 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 
Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet emkhk.bme.hu 

Beszámoló Boldizsár Nóra 

Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2018. május 14. és 2018. június 10.  

közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2018. május 14. - ÉMK HK ülés részvétel 
2018. május 18. – Elektronikus szavazás részvétel 
2018. május 22. - ÉMK HK ülés részvétel 
2018. június 4. - ÉMK HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2018. május 16. - Kari Tanács részvétel 
2018. június 06. - Kari Tanács részvétel 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
Oktatási Bizottság: 
 

 Részt vettem két Bizottsági ülésen. 

 A vizsgaellenőrzésben segédkeztem.  

 Erasmussal kapcsolatban készítettem egy összefoglaló tájékoztatást.  

 Levelezést folytattam a Geotechnika tárgy őszi féléves indításával kapcsolatban a 
Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszékkel, majd személyesen is egyeztettem ebben az 
ügyben.  

 
Szociális Bizottság: 
 

 Szociális pályázatokat rendszereztem. 

 Gődér Viviennel egyeztettem szociális referensi teendőimmel kapcsolatban. 

 Gődér Viviennel a szociális referensi vizsgára készültem.  

 Szociális referensi vizsgára tanultam és a vizsgán vettem részt. 

 A vizsga után Külső Szociális Bizottság ülésen vettem részt.  

 Kari esélyegyenlőségi mentor képzésen vettem részt.  

 Rendkívüli szociális ösztöndíj szavazáson vettem részt. 
 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
 
 
 
 



 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 
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Egyéb feladatok 

 
 

 Gődér Viviennel egyeztettem a havi munkámról. 

 A pályázatok leadásának napján ügyeltem és az iroda takarításában részt vettem.  

 Elkészítettem a 2018. május 7-ei ülés emlékeztetőjét  

 Elkészítettem a 2018. május 14-ei ülés emlékeztetőjét  

 Elkészítettem a 2018. május 22-ei ülés emlékeztetőjét 

 Kari Tanács Jegyzőkönyvét hitelesítettem.  

 Utánpótlással kapcsolatos megbeszélésen részt vettem, majd megkerestem 2 hallgatót. 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam  
 
 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 14 pont 

 Munka pont: 75,5 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 30 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 40,5 pont 

 Összesített pont: 89,5 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 58 175 Ft 
 


