Beszámoló Kovács Klementina
Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2018. július 1. és 2018. július 31..
közötti időszakban végzett tevékenységéről

Üléseken való részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
Egyéb felelősi munkák
Gazdasági referens


















Folyamatosan tájékoztattam a HK tagjait emailben és szóban az aktuális gazdasági hírekről,
teendőkről
Elkészítettem a költségvetés módostásunkat, majd véglegesítve elküldtem az EHK
Gazdasági referensének
HK naphoz és Kari Táborhoz elkészítettem a HSZI igénylést
HK naphoz elkészítettem a költségvetést és a bevásárló listát, melyről több alkalommal
egyeztettem a HK tagjaival
HK nap vásárlásról egyeztettem Orbán Balázzsal és Czikó Norberttel, emailben és
személyesen is
Elkésztettem a HK nap és a Kari Tábor dokumentumait és elküldtem az EHK Gazdasági
referensének
Véglegestettem a költségvetéseket és a bevásárlólistákat, majd elküldtem az érintetteknek
A beszedett részvételi díjakat összegeztem és a bevásárló listákat a számlázási adatokkal
rendeztem
Összeszedtem a Kari táborral kapcsolatos elmaradt feladatokat
Kari Tábor vásárlásának megoldási javaslatait gyűjtöttem össze
Építész HK tagjaival egyeztettem a táborral kapcsolatos kérdésekről
Véleményeztem a nyíltnapra szánt ajándékok listáját, melyről több alkalommal egyeztettem
a partnerrel és a HK tagjaival
A megkapott árajánlat alapján elkésztettem az új listát az igényel termékekről
Elkésztettem egy költségvetés mintát a Mentorgárda részére
Mentorgárda pólók rendeléséről egyeztettem a tagokkal
Dr. Joó Attilával egyeztettem az új kari lógóról
Gólyatábor apróbb operatív kérdéseiben segítettem a szervezők munkáját
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Egyeztettem informatikai beszerzésről az Informatikai igazgatósággal
Részt vettem az EHK tábor Gazdasági szekcióin

PR felelős










Az EHK részéről érkező híreket megosztottam Facebook oldalunkon
Aktuális híreinket közzétettem a honlapunkon, Facebook oldalunkon és az évfolyam
csoportokban
Felöltöttem a honlapra az elkészült emlékezetetőket
Szerkesztettem a honlapunkat, több tartalmat frissítettem, új oldalakat hoztam létre a
bizottságok igényeinek megfelelően (gólyaoldal és szociális támogatások)
ÉMK HK Instagram fiókján folyamatosan friss tartalmakat késztek és osztok meg
Csatlakozó honlap HK bemutatkozóját véleményeztem, a kollégiumi tájékoztatót
frisstettem és a kari leírást elkésztettem
Csatlakozó kiadvány kari tartalmát frisstettem
Elkészítettem a Karima HK borítóját
Részt vettem az EHK tábor PR tréningjén

Kari Tanulmányi Bizottság


Hallgatói kérvényeket véleményeztem

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: 0 pont
Munka pont: 77 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 45 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 32 pont



Összesített pont: 77 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 61 600 Ft
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