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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 28. - Rendkívüli HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2018. október 10. Kari Tanács részvétel 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 
Ösztöndíj Bizottság (vezető) 
 

 Két bizottsági ülés megtartása 

 A visszakapott ösztöndíj pályázatainak és adatlapjainak korrektúrázása Gődér Viviennel  

 Az ösztöndíj pályázatok fontosabb dátumainak átírása, javítása  

 A kész ösztöndíjak előterjesztése a HK felé Gődér Viviennel 

 Egy hallgató kisegítése a konzultáció ösztöndíjjal kapcsolatban 

 Pályázatleadás során felügyeltem az irodában  

 Hallgatói kérdések megválaszolása 
 
Kollégiumi Bizottság (bizottsági tag) 
 

 Két bizottsági ülésen való részvétel 

 A KEFIR-en való kiírás egy-, a hallgatókat érintő dologgal kapcsolatban  

 A VPKLakók nevű csoport kezelése, több mint 300 fő eltávolítása a csoportból  

 A Házirend véleményezése és korrektúrázása Szabó Krisztinával, Puskely Gergővel és 
Molnár Zsanettel  

 Kollégiumi kártyatartó tokok kiosztása az elsőéves hallgatóknak Szabó Krisztivel, Molnár 
Zsanettel és Puskely Gergővel  

 Folyamatos kapcsolattartás a gondnoksággal és a portával 

 Egyeztetés a gondnoksággal az elkövetkezendő kollégiumot érintő eseményekről 

 Egyeztetés a portával a beérkezett postai küldeményekről szóló üzenet kiküldéséről 
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 Hallgatói kérdések megválaszolása a kollégiummal kapcsolatban 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
VVS felelős 
 

 VVS videók értékelése, véleményezése  

 Megbeszélésen való részvétel Gődér Viviennel és Krizsán Tündével a VVS-t érintő 
kérdések kapcsán 

 Folyamatos egyeztetés Krizsán Tündével az új, kollégiumot bemutató videóról 

 
Egyéb feladatok 

 
 

 Segédkeztem az eszközök GB irodába történő visszapakolásában 

 Részt vettem a Hallgatói Képviselet alakuló hétvégéjén 

 HK fotózáson való részvétel 

 A Fórum jegyzőkönyvének véleményezése 

 Az 1956-os megemlékezésen koszorúztam Egyed Gáborral 

 Megbeszélésen való részvétel a GHK tagjaival a gólyabálról 

 Segédkeztem a HK iroda rendberakásában 

 Egyéb, nem a posztjaimhoz kapcsolódó hallgatói megkeresések megválaszolása 
 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 12 pont 

 Munka pont: 61 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 44 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 17 pont 

 Összesített pont: 73 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 58 400 Ft 


