Beszámoló Kovács Klementina
Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2018. június 11. és 2018. június 30..
közötti időszakban végzett tevékenységéről

Üléseken való részvétel
2018. június 11. - ÉMK HK ülés részvétel
2018. június 18. - ÉMK HK ülés részvétel
2018. június 25. - ÉMK HK ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel
2018. június 27. - Kari Tanács részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
Oktatási Bizottság



Elkészítettem a TAD ellenőrzéseket
Kedvezményes tárgyfelvételről egyeztettem a KTH-val

Egyéb felelősi munkák
Gazdasági referens









Folyamatosan tájékoztattam a HK tagjait emailben és szóban az aktuális gazdasági hírekről,
teendőkről
VVS Happeningre elkészítettem a bevásárló listát, bevásároltam és elszámoltam Orbán
Balázzsal
Kari Tábor befizetést tartottam két alkalommal
Kari Táborunk bevásárló listáját késztettem elő és ezzel véglegestettem a költségvetést
Előkésztettem a Kari Tábor jegybeszedését és a vendégkönyvet
Részt vettem egy megbeszélésen a bevételes körök és a VHFK vezetőjével
Kanapé átadásáról egyeztettem a Sportközponttal
Elkészítettem a költségvetés módostásunkat

PR felelős




Az EHK részéről érkező híreket megosztottam Facebook oldalunkon
Aktuális híreinket közzétettem a honlapunkon, Facebook oldalunkon és az évfolyam
csoportokban
A beszámolóinkat feltöltöttem a honlapra

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
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A BME Applikációban közzétettem híreket
Felöltöttem a honlapra az elkészült emlékezetetőket
Szerkesztettem a honlapunkat, több tartalmat frissítettem, új oldalakat hoztam létre a
bizottságok igényeinek megfelelően (oktatás, szociális támogatások)
A honlap szerkesztéséről személyesen egyeztettem Boldizsár Nórával
Létrehoztam az ÉMK HK Instagram fiókját és folyamatosan friss tartalmakat késztek és
osztok meg
Csatlakozó
honlap
dokumentumainak
frissítéséhez
küldtem
szerkeszthető
dokumentumokat a HK tagjainak és a Mentorgárdának
Elkésztettem honlapunkra a rövidítések első dokumentumát

Kari Tanulmányi Bizottság



Hallgatói kérvényeket véleményeztem
Részt vettem egy ülésen

Egyéb feladatok



Véleményeztem egy emlékeztetőt
Véleményeztem a levelező listára érkező anyagokat

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



Jelenlét pont: 8 pont
Munka pont: 58 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 23 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 35 pont



Összesített pont: 66 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 52 800 Ft
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