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Beszámoló Szűcs Ákos 

 

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

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. december 8. - HK ülés 
2019. december 9. - Elektronikus szavazás 
2019. december 10. - Elektronikus szavazás 
2019. december 10. - Elektronikus szavazás 
2019. december 10. - Elektronikus szavazás 
2019. december 16. - HK ülés 
2019. december 18. - Elektronikus szavazás 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2019. december 3 - Kari Tudományos Bizottság ülés 
2019. december 4 - Kari Tanács 
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Bizottságban végzett tevékenység 

 
 
Oktatási Bizottság vezető: 
 

 Belső Oktatási Bizottsággal foglalkoztam: 
o Bejelentettem az ülést 
o Ülést tartottam1 alkalommal az irodában 

 Vizsgaellenőrzések ellenőrzésének átbeszélése 
o Projektek befejezését szorgalmaztam és tájékoztató e-mailt fogalmaztam a 

teljesítményértékelési ütemterv elkészítésével és a félév során esetlegesen 
felmerülő anomáliák megbeszélésével kapcsolatosan 

 Külső Oktatási Bizottsággal foglalkoztam: 
o Véleményeztem 2 felmerülő témát az időszak alatt 

 OHV-val kapcsolatban intézkedtem: 
o Utolsó javítást tettem közzé az értékelést az észrevételek függvényében 

 Vizsgaellenőrzésekkel foglalkoztam: 
o Lekértem a vizsgaellenőrzéshez használatos adattáblát és előkészítettem azt 
o Elkészítettem a két saját Tanszékemre a vizsgaellenőrzéseket 
o Magyarázó e-mailt írtam a Bizottság tagjainak csatolmánnyal 
o Véglegesítettem az ellenőrzéseket és elküldtem az állományt 

 Oktatási Fogadóórát tartottam: 
o Fogadóórát tartottam 3 alkalommal az irodában 

 Teljesítményértékelési ütemtervvel foglalkoztam: 
o Elkértem tavalyról az ütemtervet és konzultáltam Pásztor Nikolettel 
o Elkészítettem az aktuális ütemtervet az új specializációt is figyelembe véve 
o Közzétettem az ütemtervet 

 Új specializációk kari órarendben szereplő formázásaival kapcsolatos pontatlanságait 
jeleztem e-mailen keresztül 

 Hallgatói megkeresésekre reagáltam 
o BIM új specializációval kapcsolatban 
o Téli technikus gyakorlathoz fűződő kérdésekben 
o Több tantárggyal kapcsolatos felmerülő kérdésben 
o Matematika vizsgaátjelentkezés lehetőségéről 
o Év végén felmerülő tantárgy lezárásokkal kapcsolatos problémákról 
o Vizsgajelentkezési és időpontokkal kapcsolatosan 

o Záróvizsga, abszolválás és szakdolgozat témakörben  
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Egyéb felelősi munkák 

 
 
Mentorgárda felelős: 
 

 Károlyi Rolanddal való folyamatos értekezés 
o Aktuális információk, fejlemények, hírek átadása heti szinten (operatív háttér) 
o Mentorhétvégével kapcsolatos információk 
o Mentorgárda - HK felelősi poszt betöltését illetően 

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

 
Fegyelmi felelős: 
 

 - 
 
Kari Tanulmányi Bizottság: 
 

 Elolvastam és véleményeztem méltányossági kérelmeket, kérvényeket 3 turnusban az 
időszak alatt  

 
Kari Tudományos Bizottság: 
 

 Időpont egyeztetés a beérkezett Egyetemi tanári pályázattal kapcsolatosan 

 Egyetemi tanári pályázat véleményezése 
 
Kari Kreditátviteli Bizottság: 
 

 - 
 
Kari Oktatási Bizottság: 
 

 Oktatással kapcsolatos több fejlemény véleményezése 
 
Kari Fegyelmi Bizottság: 
 

 - 
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Egyéb feladatok 

 
 

 Emlékeztetőt korrektúráztam az időszak alatt 2 alkalommal 

 Nem saját konzultáció lebonyolításával foglalkoztam1 alkalommal: 
o Űrlapot készítettem az értékeléshez 
o Évfolyamcsoportokban tettem közzé az űrlapot 

 Évértékelő vacsorával foglalkoztam: 
o Segítettem az előkészületekben és a konyhában 
o Részt vettem az eseményen 
o Segítettem az elpakolás és takarítás részben 

 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) 
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Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 7 pont 

 Munka pont: 30,22 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 23,47 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 6,75 pont 

 Összesített pont: 37,22 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 29.776Ft 


	Beszámoló Szűcs Ákos
	Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2019.december 1.és 2019. december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről
	Üléseken való részvétel
	Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel
	Bizottságban végzett tevékenység
	Egyéb felelősi munkák
	Egyéb feladatok
	Értékelés



