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Beszámoló Szűcs Ákos  

 

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 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 

 
 

Oktatási Bizottság (tag) 
 

 2018. november 27. - Belső Oktatási Bizottság ülés részvétel 

 Oktatási Bizottság projekttel való foglalkozás: 

 MSc-s képzésről való kérdések összeállítása (szerkezet, infra, geo) 

 MSc-s órarendek lekérése 

 Kerner Alex szerkezetes MSc-s gólyát kérdeztem észrevételeiről 

 Boda Kristóf geodéta MSc-s gólyát kérdeztem észrevételeiről 

 Kiss Júlia infrás MSc-s gólyát kérdeztem észrevételeiről 

 Danka Dávid szerkezetes MSc-s gólyát kérdeztem észrevételeiről 

 Online EHK-s zh naptár tanulmányozása, véleményezése, észrevétel előterjesztése 

 Dr. Orosz Csabával való e-mailezés Közigazgatástanból, a kötelező múzeumi látogatás 
eltöröltetése TVSZ-re való hivatkozás alapján 
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Egyéb felelősi munkák 

 
 
Képítő felelős 
 

 Első éves vetélkedő cenzúrázása  

 Hídépítő verseny cenzúrázása  

 Sakáltanya buli (2018.11.10.) cenzúrázása  

 Unicumos jóreggelt (2018.11.13.) cenzúrázása  

 Gólyabál cenzúrázása 

 Gólyabál after (Miszisz) buli cenzúrázása 

 Külön Misziszes képek cenzúrázása a Gólyabál after buliról 

 

Egyéb feladatok 

 
 

 HK irodában a pályázatok leadási határidejének napján 1 óra lent töltése 23:00-24:00 

 Oktatói díj bevitele az Egyetemre 

 Csapatépítésen való aktív részvétel 

 Csapatépítés után nagyterem kulcs kiadása a DSK-nak és annak visszakerüléséről való 
megbizonyosodás 

 Részvétel a HÖOK vezetőképzőn 

 Részvétel kivétel nélkül mind a 4 szekción a vezetőképzőn 

 Pakolásban való segédkezés a vezetőképzőn mind a két este előtt 

 Érdeklődési papírok kiosztása tanköri foglalkozáson az első éveseknek és azok 
eredményének leadása 

 Építész poszter átvétele Gödör buliról, és kiragasztása az aulában 

 Misziszes plakátok leszedése a kollégium „A” épületszárnyában 

 Nyílt napon való aktív részvétel az első turnusban (8:00-11:00) 

 Véleményeztem a levelező listára érkező legtöbb anyagot  

 Posztomhoz nem kapcsolódó megkeresésekre való reagálás 

 2018. november 06. - HK megbeszélésen való részvétel (a jövő félévi programokról) 

 2018. november 11. - Gólyatábor értékelő megbeszélés TTK-sokkal 
 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 4 pont 

 Munka pont: 33 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 8 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 25 pont 

 Összesített pont: 37 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 24 050 Ft 


