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Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2018. október 1. és 2018. október 31.  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2018. október 1. - HK ülés részvétel 
2018. október 5. Rendkívüli HK ülés részvétel 
2018. október 8. - Alakuló ülés részvétel 
2018. október 15. - HK ülés részvétel 
2018. október 24. - HK ülés részvétel 
2018. október 28. - Rendkívüli HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 
Oktatás Bizottság  
 

 2018. október 15. és október 29. ülésen vettem részt 

 Tanszéki megbízólevelemet és plakátomat kihelyeztem. A tanszékemhez tartozó OHV 
adatokat ellenőriztem, hiba esetén jeleztem a fennálló problémát. 

 
Kollégiumi Bizottság 
 

 Részt vettem a kollégiumi bejáráson 
 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
Karima felelős 
 

 Ellenőriztem, véleményeztem a Kikapcsot 
 
PR felelős 
 

 Kovács Klementina megmutatta a felületeink kezelését 

 Tartalmat osztottam meg a HK Facebook és Instagram oldalán 

 Plakátokat raktam ki a kollégiumban 

 A WCPresst ellenőriztem, véglegesítettem 
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Egyéb feladatok 

 
 

 A Tisztújító Fórumon részt vettek listáját felvezettem táblázatba 

 Részt vettem a Hallgatói Képviselet alakuló hétvégéjén 

 Véleményeztem a levelezőlistára érkező anyagokat 

 Részt vettem két alkalommal az egyetem gazdasági megújulásáról szóló megbeszélésen. Az 
itt megbeszéltek szerint kitöltöttem egy kérdéssort. 

 Segítettem a HK iroda takarításában 

 Megbeszélésen való részvétel a GHK tagjaival a gólyabálról 

 Egyéb, nem a posztjaimhoz kapcsolódó hallgatói megkeresések megválaszolása 

 Segítettem az eszközök GB irodába történő visszapakolásában 

 Megbeszélésen vettem részt utánpótlási kérdésekről 

 Részt vettem a fotózáson 
 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 8 pont 

 Munka pont: 46,5 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 10,5 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 36 pont 

 Összesített pont: 54,5 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 43 600 Ft 


