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Beszámoló Hadarics Réka 

 

Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2020. január 1. és 2020. január 31.  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2020. január 6. – HK ülés részvétel 
2020. január 14. – HK ülés részvétel 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 
Kollégiumi Bizottság tag 
 

● Folyamatosam frissítettem a VPKLakók taglistáját 

● Kollégiumot érintő hallgatói megkeresésre válaszoltam 

● Folyamatos egyeztetés Molnár Zsanettel 

● Kollégiumi férőhely osztásban vettem részt 

● KEFIR-ben hírt tettem közzé 

● Személyes egyeztetésen vettem részt a Bizottság tagjaival és Budai Gáborral 
 
 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
Öntevékeny köri felelős 
 

● Körvezetői megkeresésekre válaszoltam 
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● Egyeztettem Puskely Gergővel a Kollégiumi Közösségi pályázattal kapcsolatban 

● Egyeztettem Kindling Attilával a Kollégiumi Közösségi pályázattal kapcsolatban 

● Kollégiumhoz közösségi ösztöndíj pályázatokkal kapcsolatos kérdésekre válaszoltam 

● Tavaszi kollégiumi felvételt érintő időpontokról tájékoztató e-mailt küldtem a 
levelezőlistára 

● Bekértem a decemberi beszámolókat a körvezetőktől 

● Bekértem a féléves beszámolókat 

● A tavaszi féléves tervezett programokról táblázatot készítettem, és bekértem azokat a 
körvezetőktől 

● Irodaszer igényt mértem fel a köröknél, majd egyeztettem Csete Balázzsal 

 
Egyéb feladatok 
 

● Levelező listára érkező doodle-t, táblázatot időre töltöttem 

● Posztomhoz nem kapcsolódó hallgatói kérdésekre válaszoltam 

● Személyes teljesítményértekelésen vettem részt Puskely Gergővel és Csete Balázzsal 

● A levelező listára érkező Kollégiumi mentor pályázatokat átolvastam, figyelmesen 
átnéztem 

● Képviseltem karunkat a 2020-as Educatio Kiállításon 

● Alapanyagokat írtam össze a VBK vacsorához 

● HK ZH általános rész tudásfelmérésen vettem részt  
 

Értékelés 

 

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

 

● Jelenlét pont: 5 pont 

● Munka pont: 45,81 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 26 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 19,81 pont 

● Összesített pont: 50.81 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 43.193 Ft 
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