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Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2019. január 1. és 2019. január 31.  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. január 06. - HK ülés részvétel 
2019. január 07. - Rendkívüli HK ülés részvétel 
2019. január 13. - HK ülés részvétel 
2019. január 27. - Rendkívüli HK ülés részvétel 
2019. január 28. - HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

 
Oktatási Bizottság 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

 Többször egyeztettem Pásztor Nikolettel hallgatói problémákkal kapcsoltban  

 Egyeztetésen vettem részt Pásztor Nikolettel a kedvezményes tanrend pontozásáról 
 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
Egyetemi Hallgatói Képviselet 
 

 A Kari Hallgatói Képviselet tagjainak tájékoztatása az EHK-ban folyó ügyekről, az 
EHK által kiadott feladatokról és azok határidejéről 

 Az EHK és az ÉMK HK között az információk és felmerült kérdések közvetítése a 
Kari álláspont képviselete a tárgyalt ügyekben 

 Az EHK-ban vállalt feladataim elvégzése 

 
 
 
Kari Tanulmányi Bizottság 
 

 Hallgatói kérvényeket véleményeztem 
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Egyéb feladatok 

 
 

 Részvétel az Educatio kiállításon 

 Megbeszélésen való részvétel Puskey Gergővel a csapatépítéssel kapcsolatban 

 Részvétel az irodatakarításban  

 A vizsgaidőszakban tartandó ülésekről szóló ráérőség-felmérés kitöltése. 

 Aktív részvétel a HK csapatépítésén és a képviselet jövőjét érintő beszélgetésen. 

 Többszöri, folyamatos egyeztetés Szabó Krisztinával és Puskely Gergővel az 
utánpótlásról, a képviselet jövőjéről. (Tanácskozási jogú tagok, HK KÖR(te!), Kezdő 
tippek) 

 Irodatakarításon való többszöri részvétel. 

 Belső utánpótlás munkájának való segítése érdekében készült belső kérdőív kitöltése. 

 A levelezőlistára érkező egyéb anyagok véleményezése. 

 Egyéb, nem a posztjaimhoz köthető hallgatói megkeresések megválaszolása. 
 

 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 27 pont 

 Munka pont: 25,5 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 3,5 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 22 pont 

 Összesített pont: 51 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 33 150 Ft 
 
 


