Beszámoló Modori Márton
Építőmérnöki Kar Hallgatói 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
2020. január 20. – HK ülés részvétel
2020. január 23. – RB gyűlés megtartása
2020. január 27. – HK ülés részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
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Rendezvényszervező Bizottság (vezető):
RB ülés megtartása, munkálatok felügyelete
tájékoztató e-mailek írása a teendőkről
RB ülés emlékeztetőjének megírása
egyeztettem Puskely Gergővel és Petrik Krisztiánnal a VN szervezésével kapcsolatban
Az RB tagjainak megkereséseire válaszoltam
Ellenőriztem az RB tagok feladatait
Személyes teljesítményértékelő e-maileket írtam az RB tagjainak, valamint munkájukat
értékeltem a HK-nak
Puskely Gergővel és a Szakkolégium két tagjával egyeztettem az éves megkeresőt illetően
Csete Balázzsal elkészítettük az éves megkeresőt
Orbán Balázzsal egyeztettem az éves megkeresőt illetően
elkészítettem az éves, valamint a VN szerződéseket
elkészítettem a kollégiumhoz szükséges közösségi pontozását az RB tagoknak
K370 projekt levezénylése, leendő RB-s rendezvények alapjainak elkészítése
Szilágyi Krisztinával egyeztetések a Vízépítő Szakestélyt illetően
Petre Dénesnek tanítottam meg a szerződéskötés menetét

Egyéb felelősi munkák
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Fegyelmi felelős: -

Egyéb feladatok
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VBK HK közös vacsorára főzés, majd utána takarítás
Véleményeztem és válaszoltam a levelezőlistára érkező anyagok nagy részét
Posztomhoz nem kapcsolódó hallgatói kérdésekre válaszoltam
Educatio 2020 kiállításon részvétel
Tárgyaló és iroda helyiségek kitakarítása
Személyes teljesítményértékelésen vettem részt Puskely Gergővel
Puskely Gergővel egyeztettem személyesen az ÉMK HK utánpótlásáról

Értékelés
A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:
● Jelenlét pont: 5,75 pont
● Munka pont: 49,13 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 30,13 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 19 pont
● Összesített pont: 54,88 pont
A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 46.644 Ft
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