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Beszámoló Kindling Attila 

 

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 
 
 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 

- 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 
Oktatási Bizottság tag: 

● Részt vettem a bizottság ülésein 

● Kivettem a részem a bizottság egyeztetéseiből 

● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam 
 
Ösztöndíj bizottság vezető: 

● Elkészítettem egy új táblázatot a közösségi ösztöndíj pontozásához 

● Emailben egyeztettem Gődér Nikolettával a közösségi ösztöndíj jövőbeli változtatásairól 

● Aktualizáltam a közösségi ösztöndíj pályázati kiírását 

● Átformáztam a közösségi ösztöndíj pályázati adatlapját 

● Rendszereztem a kollégiumhoz leadott közösségi pályázatokat 

● Elkészítettem a tudásfelmérőt a bizottság tagjainak 

● Közösségi ösztöndíjak bírálását végeztem Bátori Boglárkával és Kövér Fannival 

● Elküldtem Csete Balázsnak két ösztöndíj pályázati kiírásához szükséges anyagot, hogy 
kikerülhessenek a honlapunkra 

● Részt vettem egy Külső Pályázati Bizottsági ülésen, ahol a dokumentációk helyes 
leadásáról volt szó 

● Átnéztem a Tutor ösztöndíjra leadott pályázatokat 

● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam 
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Egyéb felelősi munkák 

 
 
 
Egyéb feladatok 

 
● Beszereztem Karima számokat, és elvittem őket a 2020-as Educatio kiállításra 

● A 2020-as Educatio kiállításon tájékoztattam a diákokat az Egyetemünkről 

● Posztommal nem kapcsolatos hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

● Részt vettem a VBK HK-val való közös vacsora főzési és pakolási munkálataiban 

● Részt vettem a VBK HK-val való közös vacsorán, majd a takarításon is 

● HK ZH tudásfelmérésen vettem részt 
 

 
 
 
 
 
Értékelés 

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

● Jelenlét pont: 6,25 pont 

● Munka pont: 42,93 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 30,42 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 12,51 pont 

● Összesített pont: 49,18 pont 
A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 41.800 Ft 
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