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Beszámoló Pásztor Nikolett 

 

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

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2018. december 3. - HK ülés részvétel 
2018. december 10. - HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2018. december 5. - Kari Tanács részvétel 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
Oktatási Bizottság (vezető) 
 

 Oktatási fogadóórát tartottam 2 alkalommal. 

 BOB ülést tartottam 1 alkalommal. 

 A BOB ülésre előkészítettem a vizsgaalkalmak szűrésére szolgáló táblázatot és az ülés 
folyamán ezt elvégeztük a bizottsággal, melyet továbbítottam dr. Lovas Tamásnak. 

 A KOB listára érkező anyagokat véleményeztem, továbbítottam a Belső Oktatási Bizottság 
tagjainak. 

 A KOB listára elküldtem az észrevételeinket az OHV honlap kereső funkciójával 
kapcsolatban. 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam.  

 Segítettem a tagokat a tárgyfelelősöknek és a hallgató megkeresésekre küldött válaszemailek 
megírásában. 

 Telefonon és emailben egyeztettem dr. Lovas Tamással több alkalommal: a 
vizsgaellenőrzéssel, valamint a HK ülésen való részvételével kapcsolatban, illetve 
hallgatókat érintő ügyekben. 
 

Kollégiumi Bizottság  
 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
Alelnök 
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 Folyamatos kapcsolattartás Gődér Viviennel. 

 Elnök-alelnökök megbeszéléseken való részvétel. 

 Folyamatos egyeztetés Gődér Viviennel, Kovács Klementinával és Szili Ákossal a Hallgatói 
Képviselet évértékelő vacsorájával és a leköszönő képviselők ajándékaival kapcsolatban 

 Az évzáró vacsorával kapcsolatban többször egyeztettem a végleges helyszínnel emailben 
és telefonon. 

 Az elmúlt évben lemondott képviseleti tagok számára készíttetett ajándékokról egyeztettem 
a céggel emailben és telefonon. 
 

Kari Tanulmányi Bizottság 
 

 Hallgatói kérvényeket véleményeztem. 
 

Kari Kreditátviteli Bizottság 
 

- 

Kari Oktatási Bizottság 
 

 Előterjesztést véleményeztem. 

 

Egyéb feladatok 

 
 

 HK fotózáson vettem részt 

 Eszközök kiadásában többször segítettem (projektor, kulcsok, egyebek). 

 Folyamatosan véleményeztem a levelező listára érkező anyagokat. 

 Részt vettem a HK évértékelő vacsoráján. 

 Egyéb nem a posztjaimhoz köthető hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 

 A Kari Tanács jegyzőkönyvét hitelesítettem.  

 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont:6 pont 

 Munka pont: 55 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 22 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 33 pont 

 Összesített pont: 61 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 39 650 Ft 
 
 
 
 


