Beszámoló Pásztor Nikolett
Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2018. augusztus 1. és 2018. augusztus 31.
közötti időszakban végzett tevékenységéről

Üléseken való részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
Oktatási bizottság:
 Elkészítettem a Hallgatói Képviselet honlapján található Gólyaoldal megreformált
tervezetét: frissítettem minden adatot, rengeteg új információt tartalmazó témakört
kidolgoztam, a régi rendszert is teljesen újragondoltam az átláthatóság könnyítése miatt stb.
és ezen munkámat véleményezésre küldtem a Képviselet tagjainak.
 Horváth Imréné Dr. Baráti Ilonával egyeztettem a Gólyaoldallal kapcsolatban, javaslatai
szerint alakítottam a tervezeten.
 Gődér Viviennel és a Kari Tanulmányi Bizottság tagjaival egyezettem a Gólyaoldallal
kapcsolatban.
 Katona Rebekával telefonon, majd személyesen is egyeztettem a Bizottság vezetésével és a
jövőbeni feladataimmal kapcsolatban.
 Rengeteg hallgatói megkeresésre válaszoltam a félévkezdéssel és egyéb gólyákat érintő
ügyekkel kapcsolatban.
 Hirdetményeket készítettem az Oktatással kapcsolatos dolgokról.
 Kovács Klementinával egyeztettem a holnap frissítés informatikai hátteréről,
megvalósíthatóságáról.
Kollégiumi bizottság:
 Segédkeztem az őszi féléves kollégiumi férőhelyek kiosztásában.
 Hallgatókat kerestem meg és megkeresésekre válaszoltam a férőhelyekkel és a kiosztás
menetével kapcsolatban.
 A kollégiumi beköltözés első napján segédkeztem a hallgatók beköltöztetésében, a kártyáik
kiosztásában, nyilatkozatok kitöltésében, tájékoztatók kiosztásában stb.
 A portásokkal egyeztettem többször a kártyákkal kapcsolatban.
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Egyéb felelősi munkák
Képítő felelős:
 A következő eseményeken készült képeket véleményeztem és egyeztettem róluk a Képítő
tagjaival:
o Vásárhelyi Túra
o Gólyaséta

Egyéb feladatok









Részt vettem két megbeszélésen a Hallgatói Képviselet tagjaival
A kollégiumi beköltözés napján az irodában takarítottam, valamint helyet készítettem elő a
nyilatkozatkitöltők számára. (a beszerzett eszközöket áthurcoltam a belső részekre,
összeszedtem és kivittem a szemetet, felmostam stb.)
Eszközök kiadásában segédkeztem a Regisztrációs hét folyamán többször.
Eszközök átvételében és elhozatalában segédkeztem.
Véleményeztem a levelező listára érkező anyagokat, többek között a Kari Táboros kérdőív
módosítására tettem javaslatot.
A Gólyahajón a ruhatárban beosztásom szerint segédkeztem.
Részt vettem egy Kibővített Kollégiumi Bizottsági ülésen.
Regisztrációs hét alatt rengeteg időt töltöttem az irodában és segítettem a bejövő hallgatók
ügyeinek megoldásában.

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



Jelenlét pont: 0 pont
Munka pont: 90 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 70 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 20 pont



Összesített pont: 90 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 72 000 Ft
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