Beszámoló Modori Márton
Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2019. november 1. és 2019. november 30.
közötti időszakban végzett tevékenységéről

Üléseken való részvétel
2019. november 4. – HK ülés részvétel
2019. november 11. – HK ülés részvétel
2019. november 18. – HK ülés részvétel
2019. november 25. – HK ülés részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
Rendezvényszervező Bizottság (vezető):
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

RB ülések megtartása, itt a feladatok kiosztása, elvárások ismertetése
Táblázatba rendeztem a jelentkezők adatait, tanulmányoztam a kompetenciáikat
Tájékoztató e-mailek írása a teendőkről
Google form kiküldése, majd annak elemzése, táblázatba rendezése
RB iroda kitakarítása
RB iroda számítástechnika eszközeit javíttattam és ellenőriztem Paulik Dániellel
RB irodába székek beszerzése, rossz lámpák kicseréltetése
RB ülés emlékeztetőjének korrektúrázása
RB ülés emlékeztetőjének megírása
Egyeztettem Puskely Gergővel és Károlyi Rolanddal a bizottság feladatait illetően
Elkészítettem az RB iroda kulcsfelvételhez szükséges listát
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Hozzáadtam az új tagokat az RB drive mappa szerkesztéséhez
Betanítottam Petre Dénest és Király Nándort a bizottság ügyleteihez
Egyeztettem Puskely Gergővel és Kovács Klementinával az RB-sek HK e-mailjeiről
Táblázatot készítettem, ahol az RB-sek hiányzásait, határidős feladatait vezetem
Frissítettem az RB drive mappát, valamint a termékes céglistát
Mentor gyűlésen vettem részt, egyeztettem velük a Mentorkarácsony támogatási
lehetőségeiről
Egyeztettem Lengyel Szilárddal a Mentorkarácsony Facebook eseményét illetően
Frissítettem az RB Facebook borítóképét
Az RB tagjainak megkereséseire válaszoltam
Leellenőriztem az RB friss tagok próbaidős feladatait

Egyéb felelősi munkák

Egyéb feladatok
●
●
●
●
●
●
●
●
●

HK iroda takarítását végeztem el
Képviseltem karunkat a Gólyabálon
Paulik Dániellel és a gondokokkal való egyeztetés a HK Tárgyaló Wi-Fi-ről
A1019-es hallgatói helyiség kitakarítása
Gólyatábor helyszínek keresése és véleményezése
Véleményeztem és válaszoltam a levelezőlistára érkező anyagok nagy részét
Posztomhoz nem kapcsolódó hallgatói kérdésekre válaszoltam
Doodle-kat időben töltöttem
Beszámolókat időben feltöltöttem
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Értékelés
A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:
● Jelenlét pont: 13,75 pont
● Munka pont: 32,41 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 28,91 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 3,5 pont
● Összesített pont: 46,16 pont
A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 36.928 Ft
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