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Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2019. április 1. és 2019. április 30.  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. április 1. - Ülés részvétel 
2019. április 6. – Kihelyezett ülés részvétel 
2019. április 8. Alakuló ülés részvétel 
2019. április 8. - HK ülés részvétel 
2019. április 15. – Ülés részvétel 
2019. április 23. - Ülés részvétel  
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Oktatási Bizottság 

 Részt vettem az Oktatási Bizottság április 25-i ülésén. 

 Április 16-án elmentem és tájékoztattam a hozzám kirendelt 2 tanszéket, hogy én 
vagyok az új tanszéki összekötő, átadtam a megbízó levelemet, illetve emailben is 
értesítettem a tanszékek vezetőit a szóban forgó változásokat illetően. A két tanszékre 
az általam vitt plakátot tetettem ki arról, hogy én vagyok a tanszéki összekötő. 

 
Ösztöndíj Bizottság 

 Részt vettem az Ösztöndíj Bizottság április 17-i ülésén, melyen betanítás zajlott. 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 

 2019. április 2. Cenzúráztam a Karima áprilisi számát. 

 2019. április 26. Cenzúráztam a Karima májusi számát 

 

Egyéb feladatok 
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 2019. április 1.-én részt vettem a HK Tisztújító fórumán, annak elő és utómunkálatai 
során is. 

 Vezettem és megírtam a 2019. április 1.-i ülés emlékeztetőjét. 

 Részt vettem a GB iroda festési munkálataiban 2019. április 3.-án. 

 Részt vettem a Zánkán megtartott HK Alakuló hétvégéjén 2019. április 5-7.-ig. 

 Részt vettem az április 7-én megtartott KKB-n. 

 Vezettem és megírtam a 2019. április 8.-i alakulóülés emlékeztetőjét. 

 Részt vettem és segédkeztem a 2019. április 11.-i Köri Vacsora előkészületi, és utó 
munkálataiban, továbbá részt vettem a rendezvényen. 

 Tisztán tartottam a HK irodát a 2019. április 8-14.-ig tartó hetén. 

 Vezettem és megírtam az április 15-i ülés emlékeztetőjét. 

 Vezettem és megírtam az április 23-i ülés emlékeztetőjét. 

  

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 16,5 pont 

 Munka pont: 36,1 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 1,25 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 34,85 pont 

 Összesített pont: 52,6 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 47.340 Ft 
 
 


