Beszámoló Hadarics Réka
Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2020. április 1. és 2020. április 30.
közötti időszakban végzett tevékenységéről

Üléseken való részvétel
2020. április 6. – HK ülés részvétel
2020. április 20. – HK ülés részvétel
2020. április 27. – HK ülés részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
Kollégiumi Bizottság tag
● KKB listára érkező (KU és TJSZ) anyagok véleményezésével foglalkoztunk Molnár
Zsanettel
● Házirend és mellékletei aktualizálásával foglalkoztunk Molnár Zsanettel (projekt)
● Kollégiumi mentor szobaosztás kiagyalásával foglalkoztunk Molnár Zsanettel (projekt)
● HK holnap Kollégium fül frissítése (projekt)

Egyéb felelősi munkák
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Körvezetői megkeresésekre válaszoltam
Közösségi ösztöndíj pályázatok átnézésével foglalkoztam
HK honlap Közéleti fülhöz kértem be a körvezetőktől frissítéseket
Márciusi köri beszámolókat kértem be, majd rendszereztem azokat
Köri eszközigényt kértem be
2019-es évi Vásárhelyi emlékplakett díjak visszakeresésével és a Vásárhelyi emlékplakett
összesítő táblázat frissítésével / formázásával foglalkoztam
Bekértem a 2020 évi Vásárhelyi emlékplakett jelöléseket
Eszközigénnyel kapcsolatban egyeztettem Csete Balázzsal
Öntevékeny köri felelősi segédlet összeállításával foglalkoztam, véglegesítettem (projekt)
Öntevékeny körök Drive rendezésével foglalkoztam (projekt)
Csete Balázzsal egyeztettem a HK holnap Közéleti fül frissítésével kapcsolatban
A HK honlap közéleti fül frissítéséhez beérkezett észrevételeket összesítettem, majd Csete
Balázsnak továbbítottam (projekt)
Közösségi ösztöndíjjal kapcsolatban egyeztettem Kindling Attilával, majd küldtem
tájékoztató e-mailt a köröknek az ösztöndíj leadásának menetéről
Köri játék kitalálásával foglalkoztunk Molnár Zsanettel
Körvezetői ráérést mértem fel doodle-val több alkalommal
Teams csoportot hoztam létre a körvezetőknek
Teams-es megbeszélést tartottam a körvezetőkkel a körök játékkal kapcsolatban (április 26.)
Összesítő e-mailt küldtem a körvezetőknek a megbeszélésen elhangzottakról

Egyéb feladatok
● Személyes teljesítményértékelésen vettem részt Puskely Gergővel
● Csapatépítésen vettem részt
● ÉMK HÖK SZMSZ korrektúráról szóló Teams megbeszélésen vettem részt
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Listára érkező doodle-t időben töltöttem
Posztomhoz nem kapcsolódó hallgatói megkeresésekre válaszoltam
Listára felküldött kérdőívet határidőig töltöttem
Utóalakuló délutánon vettem részt
Molnár Zsanettel egyeztettemtöbb alkalommal az aktuális projektjeim állapotáról
Csapatépítésen vettem részt
Szűcs Angelikával egyeztettem a közös projektről, valamint kutatómunkát végeztem ahhoz
Csete Balázsnak segítettem az ötletelésben több projektjével kapcsolatban

Értékelés
A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:
● Jelenlét pont: 5,25 pont
● Munka pont: 49,62 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 16,2 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 33,42 pont
● Összesített pont: 54,87 pont
A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 46.640 Ft
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