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Beszámoló Szűcs Ákos  

 

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

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. január 6. - HK ülés részvétel 
2019. január 9. - HK ülés részvétel 
2019. január 13. - HK ülés részvétel 
2019. január 27. - HK ülés részvétel  
2019. január 28. - HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
- 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Oktatási Bizottság (tag) 
 

 2019. január 3. - Belső Oktatási Bizottság ülés részvétel 

 Oktatási Bizottság projekttel való foglalkozás: 
MSC prezentáció felküldése a levelező listára. 

 Hallgatói megkeresésekre reagáltam e-mailezés formájában: órarend, tantárgyfelvétel 
(neptun) és egyéb más oktatással kapcsolatos dolgokban. 

 Az összes oktatásos levelezőlistára érkező e-mailt véleményeztem. 

 Egyeztetés az Út és Vasútépítési Tanszék Utak c. tárgy pótpót zh megtekintéséről még a 
jegyvéglegesítés dátuma előtt. 

 Szekeres Anna, Út és Vasútépítési Tanszék ügyintéző levelét továbbítottam a HK listájára, 
amely egy külföldi doktorandusz esetleges kollégiumi férőhelyéről érdeklődött.  
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Egyéb felelősi munkák 

 
 
Képítő felelős 
 

 Összevont Zárós buli cenzúrázása 

 Drönk Záró cenzúrázása 

 Drönknyitó cenzúrázása 

 Regisztrációs héten tartott Drönkös buli cenzúrázása 

 
Egyéb feladatok 

 
 

 2019.01.18. megbeszélés a HK értékelésről 

 2019.01.25. Személyes megbeszélés Gődér Viviennel az irodában 

 2019.01.28. részt vettem a csapatépítésen az irodatakarításban 

 Segítettem takarítani, felmosni és pakolni a csapatépítés után 

 2019.01.29. részt vettem a gólyatábor megbeszélésen a TTK HK-val 

 2019.01.30. részt vettem az irodatakarításon és a VPK Net beüzemelésen 

 Emlékeztetőt véleményeztem (E-mail formájában) 

 Véleményeztem a levelező listára érkező legtöbb anyagot  

 Posztomhoz nem kapcsolódó megkeresésekre való reagálás 
 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 7 pont 

 Munka pont: 18,5 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 3,5 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 15 pont 

 Összesített pont: 25,5 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 16 575 Ft 


