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Beszámoló Szűcs Ákos 

 

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

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. november 1 - Elektronikus szavazás részvétel 
2019. november 4 - HK ülés részvétel 
2019. november 11. - HK ülés részvétel 
2019. november 18. - HK ülés részvétel 
2019. november 25. - Elektronikus szavazás részvétel 
2019. november 29. - HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2019. november 6. - Kari Tanács részvétel 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 
Oktatási Bizottság vezető: 
 

 Belső Oktatási Bizottsággal foglalkoztam: 
o Bejelentettem az üléseket 
o Feladtam a TVSZ teszthez való következő anyagrészt 
o Elkészítettem a TVSZ teszteket 
o Ülést tartottam 4 alkalommal az irodában 

 Ágazatos és spec. projekt feladatok anomáliáról beszélgettünk 

 OHV díjakról való Dékáni Utasítás korrektúrázásról beszéltem 

 OHV feladatokat osztottam ki 

 Bizottsági projektekkel konzultáltam 
o Kijavítottam a feladatokat és megbeszéltük az eredményeket 

 Oktatási projektekkel foglalkoztam: 
o 3 hetes projektekkel konzultáltam 
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o Leellenőriztem és korrektúráztam 2 projektet 
o Felvezettem a projektfeladatokat az online Excelbe 
o Kiosztottam és ismertettem az új adag elvégzendő feladatokat 
o Rendeztem a Drive-ot 

 OHV-val kapcsolatban intézkedtem: 
o Lekértem az időszakra vonatkozó adatokat, előkészítettem és formáztam a közös 

Excelt az ellenőrzések előtt 
o Dékáni Utasítás korrektúrázásával egyeztettem többször, készítettem el, 

terjesztettem elő és küldtem el felsőbb körökbe 
o Jegyzett és tárgy rész ellenőrzésével konzultáltam és ellenőriztem 
o Oktatók rész ellenőrzését készítettem el 
o OHV értékelést véglegesítettem és küldtem el felsőbb körökbe leírással együtt 
o OHV értékelés utáni többszöri egyeztetés oktatókkal és személyes bemutatás 
o Többször javítottam és tettem közzé az értékelést az észrevételek függvényében 

 Honlappal foglalkoztam: 
o Leellenőriztem az oktatási részt a honlapon és aktualizálásokkal intézkedtem 
o Csete Balázzsal való levelezés a ZH naptár aktualizálásával kapcsolatosan 

 Karimába és WC Pressbe gyűjtöttem Decemberi híreket és fontosabb időpontokat 

 Kérvényekkel foglalkoztam: 
o Felvezettem a Drive-ba és aktualizáltam az összes hónap kérvényeit 1 évre 

visszamenőlegesen  

 Oktatási Fogadóórát tartottam: 
o Fogadóórát tartottam 3 alkalommal az irodában 
o Oktatásos tudásátadást integráltam a fogadóórába 

 Hallgatói megkeresésekre reagáltam 
o Szakdolgozat és diplomamunka témával kapcsolatosan 
o Új mintatantervi változtatások és könnyített előkövetelményekkel kapcsolatosan 
o BIM új specializációval kapcsolatban 
o TDK főpróba miatt 
o TDK-hoz kapcsolódó információk és események 
o Technikus gyakorlathoz fűződő kérdésekben 
o Több tantárggyal kapcsolatos felmerülő kérdésben 
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Egyéb felelősi munkák 

 
 
Mentorgárda felelős: 
 

 Károlyi Rolanddal való folyamatos értekezés 
o Aktuális információk, fejlemények, hírek átadása heti szinten (operatív háttér) 

 Felkészültem a jegyzőkönyvből és beszámoltam a Képviseletnek az aktualitásokról és az 
esetleges programokról 

 
Fegyelmi felelős: 
 

 4 szint szobáinak ellenőrzése a 10. oktatási hét keddi napján 
 
Kari Tanulmányi Bizottság: 
 

 Elolvastam és véleményeztem méltányossági kérelmeket, kérvényeket 5 turnusban az 
időszak alatt  

 
Kari Tudományos Bizottság: 
 

 Bizottsági ülés időpontjával kapcsolatos írtam ráérhetőségi e-mailt 
 
Kari Kreditátviteli Bizottság: 
 

 - 
 
Kari Oktatási Bizottság: 
 

 - 
 
Kari Fegyelmi Bizottság: 
 

 - 
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Egyéb feladatok 

 
 

 Emlékeztetőt korrektúráztam az időszak alatt 4 alkalommal 

 Nem saját konzultáció lebonyolításával foglalkoztam 2 alkalommal: 
o Űrlapot készítettem a konzultáció jelentkezéséhez 
o Termet foglaltam és bejelentettem a konzultációt 
o Népszerűsítettem az évfolyamcsoportokban a felkészítőt 
o Jelen voltam a felkészítőn független résztvevőként 

 Személyes teljesítményértékelés Puskely Gergővel 

 Továbbítottam az aktív és vendégoktatók listáját 

 Részt vettem a BIM specializációról tartott előadáson és az utána esedékes pakoláson 

 Karácsonyi fotózáson szerepeltem 

 Részt vettem a HÖOK Vezetőképzőjén 

 Részt vettem a Kari Nyílt Napon 

 Véleményeztem a levelező listára érkező legtöbb egyéb anyagot 

 Posztomhoz nem kapcsolódó kérdésekre reagáltam 

 Időre kitöltöttem a doodle-kat 

 Időre frissítettem és közzé tettem a beszámoló dokumentumomat 

 Slacket alkalmazást használtam (nyomon követtem az eseményeket és írtam azon) 
 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 15,25 pont 

 Munka pont: 63,56 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 46,07 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 17,49 pont 

 Összesített pont: 78,81 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 63.048 Ft 


