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

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2018. december 3. - Ülés részvétel 
2018. december 10. - Ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Ösztöndíj Bizottság 
 
 
Kollégiumi Bizottság 
 

 A kollégiumosztást gyakoroltuk egy alkalommal a hónapban. 

 Bizottsági ülésen megbeszéltük, hogy mikor melyikünk készíti el az űrlapokat a kollégiumi 
jelentkezéshez. 

 A szobaosztásra alkalmas KEFIR fület készítettem el. 

 Teszteltük az elkészült űrlapokat. 

 Hallgatói e-mailekre válaszoltam. 
 
Oktatási Bizottság 
 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam, valamint reagáltam. 

 Vizsgalistát ellenőriztünk közösen, a matematika, fizika, illetve geotechnika tanszékeket 
vizsgáltam személyesen. 
 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
 
 
Utánpótlás felelős 
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 Hosszas egyeztetések után és átdolgozások közepette elkészítettem egy pályaorientációs 
projektet, melyet tovább küldtem a Pályaorientációs bizottság elnökének is, miután a 
Hallgatói Képviselet véleményezte a végleges verziót. 

 Egy hétvégi munka alatt sikerült összegezni az összes kérdőívet, melyet az elsőéves 
hallgatók töltöttek ki. Amennyiben hozzájárultak, ezeket az adatokat külön-külön 
lebontásban kiküldtem az összes öntevékeny kör vezetőinek információ gyanánt, szigorúan 
kiválogatva egyesével a saját köreikre, ezzel is védve a kitöltők személyes szabadságát. 

 
Sport felelős 
 

 Időm szerint igyekeztem közben járni a DSK által tervezett következő félévi aerobic 
oktatás, a sporteszköz pályázat, valamint felmerülő költségek segítésében. 

 

Egyéb feladatok 

 
 

 Részt vettem a weblapra készülő képek fotózásán. 

 A levlistára érkezett leveleket véleményezte, illetve válaszoltam rájuk rendszeresen. 

 Személyes megkeresésekre válaszoltam hallgatóknak. 

 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 2 pont 

 Munka pont: 43 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 13 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 30 pont 

 Összesített pont: 45 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 29 250 Ft 
 
 


