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Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2019. január 01.. 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 09. - 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 

 
 

Kollégiumi Bizottság (tag): 
 

 Kollégiumi Bizottsági ülésen vettem részt január 3-án 

 Kollégiumi Bizottsági ülésen vettem részt január 9-én 

 Kiragasztottuk a kollégiumi költözési időpontokat a kollégium területén Boldizsár Nórával 

 A Bizottsági ülésen a kollégiumi jelentkezéshez megadott adatokat ellenőriztük, majd a 
hibásan megadott adatok után meghatároztuk a rájuk kiszabott büntetést 

 KEFIR vonalhúzó oktatáson való részvétel Szabó Krisztinával és S. Nagy Rolanddal 

 A kollégiumi férőhelyekre való jelentkezéseket közösen elbíráltuk 

 A hallgatókat szobákba osztottuk 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam e-mailben és személyesen, leginkább az új és az 
elromlott kártyákkal kapcsolatban 

 Átvettem Szabó Krisztinától január 28-án a Kollégiumi Bizottság vezetését 

 Folyamatos egyeztetés Szabó Krisztinával 

 Egyeztettem e-mailben a többi kollégiumi vezetővel az üres férőhelyekről 

 Egyeztettem e-mailben Gődér Nikolettával az utólagos jelentkezőkről 

 Folyamatos egyeztetés a többi kollégiumi vezetővel a módosult férőhelyekről, valamint a 
férőhely cserékről 

 Egyeztettem a gondnokokkal, valamint a KI-val a férőhely cserékről 

 Egyeztetés Gődér Nikolettával egy arab doktorandusz kollégiumi elhelyezéséről  

 VPKLakók csoport folyamatos kezelése 
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Szociális Bizottság (tag): 
 

 Január 7-én Boldizsár Nóra által tartott közös tanuláson vettem részt  

 Készültem a bírálói vizsgámra 

 Január 10-én bírálói vizsgát tettem 

 Tisztújítás előkészületeiben és elpakolásában segítettem 

 Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok elbírálásával foglalkoztam 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam  
 
Oktatási Bizottság (tag): 
 

 Oktatási Bizottság ülésen vettem részt január 3-án  

 Közösen véleményeztük a mintatantervi változásokat 

 Hallgatói megkeresésekre reagáltam e-mailben és személyesen is, főként tárgy ütközésekkel 
kapcsolatban 
 

Rendezvényszervező Bizottság (tag): 

 Cégek megkeresése a Kulthétre  

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
 -  

Egyéb feladatok 

 
 

 A felküldött anyagokat véleményeztem 

 Posztomhoz nem tartozó hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

 Részt vettem az iroda takarításában  

 Segítettem összepakolni és takarítani a csapatépítés után 

 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 9 pont 

 Munka pont: 37 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 29 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 8 pont 

 Összesített pont: 46 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 29 900 Ft 
 


