Beszámoló Gazsi Dorothy
Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2018. november 1. és 2018. november 30.
közötti időszakban végzett tevékenységéről

Üléseken való részvétel

2018. november 05. - HK ülés részvétel
2018. november 7. - Elektronikus szavazás részvétel
2018. november 12. - HK ülés részvétel
2018. november 19. - HK ülés részvétel
2018. november 26. - HK ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
Oktatás Bizottság



2018. november 27. - Belső Oktatási Bizottság ülés részvétel
Hallgatói megkeresésre válaszoltam

Egyéb felelősi munkák
Karima felelős



Ellenőriztem, véleményeztem a Karima novemberi számát
Hírt írtam a Karima HK oldalához

PR felelős
 A WC Presst kinyomtattam, kiplakátoltam
 Plakátokat tettem ki a kollégiumban
 Nem aktuális plakátokat szedtem le a kollégiumban
 A Szociális Bizottságnak plakátot készítettem
 Facebookra posztoltam
 Instagramra posztoltam
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Hallgatói Képviselet

1111 Budapest, Kruspér utca 2.
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Frissítettem a honlapon a HK tagok feladatköreit
Feltöltöttem a honlapra a pályázatok előzetes eredményeit, majd a végleges eredményeket
is
Pályázati felhívást töltöttem fel a honlapra
Az októberi beszámolókat feltöltöttem a honlapra

Iroda felelős
 Kitakarítottam a tárgyalót és az irodát

Egyéb feladatok











Gólyabál meghívókat borítékoltam, borítékot nyomtattam
Részt vettem a diplomaátadó ünnepség előkészületeiben és lebonyolításában
Részt vettem a csapatépítésen
Részt vettem a HÖOK vezetőképzőn
Nyílt napra beosztást készítettem
Nyílt napon való aktív részvétel az első turnusban
Véleményeztem a levelező listára érkező legtöbb anyagot
Posztomhoz nem kapcsolódó megkeresésekre való reagálás
Educatio megbeszélésen vettem részt (december)
Részt vettem a HK ütemezési megbeszélésén

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



Jelenlét pont: 5 pont
Munka pont: 56 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 6 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 50 pont



Összesített pont: 61 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 39 650 Ft
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