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Beszámoló Kövér Fanni 

 

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 

 
 
Ösztöndíj Bizottság tag 
 

● Közösségi ösztöndíj pályázatok pontozása 

● Hallgatói kérdésekre válaszoltam 
 
Oktatási Bizottság tag 

● üléseken vettem részt: 
o 2020. 04. 03.  

▪ távoktatásos kérdőív 

▪ 027-es kérvény 

▪ átsorolás/visszasorolás 

▪ építő250 

▪ oktatásos projekt 
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o 2020. 04. 17. 

▪ emlékeztetők 

▪ szakmai gyakorlat (munkatapasztalat) 

▪ mérőtáborok 

▪ KOB 

▪ 018-as kérvény 

▪ Záróvizsga jelentkezés 

● Kérdőív kiértékelése 2014 előtt -, 2014-ben -, 2015-ben felvettek (projekt) 

● Építőmérnöki kommunikációs készségfejlesztés nevű tárggyal kapcsolatban egyeztettem 
telefonon valamint e-mailben Dr. Fischer Mártával (INYK igazgató) 

● Építőmérnöki kommunikációs készségfejlesztés nevű tárggyal kapcsolatban egyeztettem e-
mailben Nagy Sándornéval (oktató) 

● Építőmérnöki kommunikációs készségfejlesztés nevű tárggyal kapcsolatban egyeztettem e-
mailben Sikiné Kozma Katalinnal (oktató) 

● Hallgatói kérdésekre válaszoltam 
 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
VVS felelős 

● feladatköri leírás készítése 
 

 
 

Egyéb feladatok 

 
 

● Személyes teljesítményértékelésen vettem részt Puskely Gergővel 

● Listára érkező doodle-t időben töltöttem 

● Posztomhoz nem kapcsolódó hallgatói megkeresésekre válaszoltam 
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● Listára felküldött kérdőívet határidőig töltöttem 

● Utóalakuló délutánon vettem részt  

● Ismerősök meghívása a HK Facebook oldalának követésére  projekt feladatként 

● Photoshop felkészítőn vettem részt 
 

Értékelés 

 

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

 

● Jelenlét pont: 5,25 pont 

● Munka pont: 27,36 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 20,61 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 6,75 pont 

● Összesített pont: 32,61 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 27.719 Ft 


