
 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
 

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

Hallgatói Képviselet emkhk.bme.hu 

Beszámoló Katona Rebeka 

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 20. - Elektronikus szavazás részvétel 
2018. május 22. - ÉMK HK ülés részvétel 
2018. május 28. - 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 6. - Kari Tanács részvétel  
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
Kari Tanulmányi Bizottság  
 

 Hallgatói kérvényeket véleményeztem 
 
 

Kari Kreditátvételi Bizottság  
 

 Hallgatói kérvényeket véleményeztem 
 
Ösztöndíj Bizottság  
 

 Elkészítettem a sportösztöndíj pályázat pontozását és előzetes eredményét 

 Elkészítettem a következő félévre szóló sportösztöndíj és konzultációs pályázat kiírásait 

 Részt vettem egy bizottság ülésen 

 Frissítettem a honlapon a "Térítések" fület 
 
 

Egyéb felelősi munkák 

 
Oktatási Bizottság vezető  
 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam  

 Tartottam két Belső oktatási bizottság ülést  

 Leellenőriztem a tanszékeim vizsga időpontjait  

 Elküldtem az összesített táblát Lovas Tamásnak a vizsgaellenőrzésekről  
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 Többször egyeztettem Liegner Nándorral az Utak című tárggyal kapcsolatban  

 Segítettem, felügyeltem a bizottság tagjainak munkáját  

 Átolvastam és szerkesztettem az Msc felvételi leírást  

 Átolvastam és szerkesztetettem az Erasmus pályázattal kapcsolatos tájékoztatót 

 Folyamatosan egyeztetek Lovas Tamással a felmerülő problémákkal kapcsolatban  

 Gődér Vivien segítségével elkészítettem a kari OHV eredményeket  

 Frissítettem a honlapon a kérvényeket  

 Átnéztem és véleményeztem a GYIK kérdéseket a honlapon  

 Átnéztem a tanszékeim tantárgykövetelményeit  
 
 
Utánpótlás felelős  
 

 Megbeszélésen vettem részt két hallgatóval 
 
Egyetemi Hallgatói Képviselet 
 

 Tájékoztattam a KHT 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. 
 

Egyéb feladatok 

 
 

 Segítettem a Kari Állófogadás bepakolásában  

 Elkészítettem egy emlékeztetőt  

 Véleményeztem a levelezőlistára érkező anyagokat 
 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 35 pont 

 Munka pont: 124 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 75 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 49 pont 

 Összesített pont: 159 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 103 350 Ft 
 


