Beszámoló Pásztor Nikolett
Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2018. november 1. és 2018. november 30.
közötti időszakban végzett tevékenységéről

Üléseken való részvétel
2018. november 5. - HK ülés részvétel
2018. november 7. – Elektronikus szavazás részvétel
2018. november 19. - HK ülés részvétel
2018. november 26. - HK ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel
2018. november 29. – Dékáni Tanács részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
Oktatási Bizottság (vezető)











Egy darab Külső Oktatási Bizottsági ülésen vettem részt.
BOB ülést tartottam 1 alkalommal.
A KOB listára érkező anyagokat véleményeztem, továbbítottam a Belső Oktatási Bizottság
tagjainak, valamint a velük közösen összeállított Zh naptár véleményezést is továbbítottam
az illetékeseknek.
Elkészítettem 2019 tavaszának teljesítményértékelési ütemtervéhez a szükséges
táblázatokat.
Hallgatói megkeresésekre válaszoltam.
Segítettem a tagokat a tárgyfelelősöknek küldött és a hallgató megkeresésekre küldött
válaszemailek megírásában.
Telefonon és emailben egyeztettem dr. Lovas Tamással az Építőanyagok II. és a Hidak és
infrastruktúra szerkezetek tárgyakkal kapcsolatban.
OHV kiértékelés menetéről egyeztettem Gődér Viviennel, Katona Rebekával és Barabás
Zoltánnal.
OHV kiértékelést végeztem Molnár Zsanettel és Puskely Gergővel, melyről összegző PDFeket készítettem és továbbítottam az illetékeseknek.
Facebookos hírek készítésében segítettem Gazsi Dorothynak megváltozott zárthelyi
időpontok, valamint tárgykövetelményekkel kapcsolatban.

Kollégiumi Bizottság
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Részt vettem egy bizottsági ülésen.
Hallgatói megkeresésekre válaszoltam.

Egyéb felelősi munkák
Alelnök













Folyamatos kapcsolattartás Gődér Viviennel.
Elnök-alelnökök megbeszéléseken való részvétel.
Napirendet készítettem egy ülésünkről és elküldtem a tagoknak.
Egy ülést megtartottam Gődér Vivien távollétében és másnap beszámoltam neki a felmerült
fontos dolgokról.
A Képviselet jelenlegi és volt tagjainak elérhetőségeit összegyűjtöttem, egyeztettem velük
és meghívót küldtem ki nekik az évzáró vacsoránkra.
Az évzáró vacsorához helyszínt kerestem és nagyon sok étteremmel telefonon egyeztettem.
Az évzáró vacsorával kapcsolatban többször egyeztettem a végleges helyszínnel, Gődér
Viviennel és Kovács Klementinával.
A képviselet csapatépítésével kapcsolatban végleges igényfelmérő emailt írtam a tagoknak
és többször egyeztettem telefonon, valamint emailben a helyszíni összekötővel.
Egyeztettem Gődér Viviennel a Dékáni Tanácson felmerülő teendőimről, majd
beszámoltam neki róla.
Gődér Viviennel és Boldizsár Nórával elkészítettem a HK tagjainak a beszámolóinak az
értékelését.
Az elmúlt évben lemondott képviseleti tagok számára készíttetett ajándékokról Gődér
Viviennel kalkulációt készítettünk és erről Kovács Klementinával többször egyeztettünk.
Árajánlatot kértem az illetékes cégtől az ajándékokra és több alkalommal telefonon,
valamint emailben kommunikáltam velük.

Kari Tanulmányi Bizottság


Hallgatói kérvényeket véleményeztem.

Kari Kreditátviteli Bizottság


Hallgatói kérvényeket véleményeztem.

Kari Oktatási Bizottság


Előterjesztést véleményeztem.

Egyéb feladatok



2018. november 6. – HK ütemezési megbeszélés részvétel
Fogadóórát tartottam 4 alkalommal.
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Boldizsár Nórával elhoztam a Szociális Bizottság elkészült plakátjait, majd kihelyeztük
azokat a kollégiumban.
Boldizsár Nórával leszedtük a szociális bizottság elévült plakátjait.
Eszközök kiadásában többször segítettem (projektor, kulcsok, egyebek).
Folyamatosan véleményeztem a levelező listára érkező anyagokat.
Az iroda takarításában, mosogatásban, szemét kivitelében segédkeztem.
Segítettem a gólyabál meghívóinak kinyomtatásában, majd a beborítékolásukban is.
Szobellenőrzésen vettem részt fegyelmi felelősként.
Kihelyeztem a gólyabál plakátokat a kollégiumban Boldizsár Nórával, majd az esemény
után leszedtük azokat.
Az elsősöknek készített kérdőíveket kinyomtattam, rendszereztem tankörönként és a
mentorokkal egyeztetve kiosztottam, majd beszedtem azokat.
Részt vettem egy belső csapatépítésen november 14-én.
Részt vettem a HÖOK őszi vezetőképzőjén.
Ösztöndíj pályázatokat vettem be a hallgatóktól és vittem be a HK irodába.
Egyéb nem a posztjaimhoz köthető hallgatói megkeresésekre válaszoltam.

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



Jelenlét pont: 4 pont
Munka pont: 125,5 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 46 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 79,5 pont



Összesített pont: 129,5 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 84 175 Ft
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