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Beszámoló Kindling Attila
 

Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2020. június 1. és 2020. június 30. 
közötti időszakban végzett tevékenységéről

 
Üléseken való részvétel 

 
2020. június 1. – HK ülés részvétel
2020. június 8. – HK ülés részvétel
2020. június 9. – Elektronikus szavazás részvétel
2020. június 15. – HK ülés részvétel
2020. június 22. – HK ülés részvétel
2020. június 24. – Elektronikus szavazás részvétel
2020. június 29. – HK ülés részvétel
 
 
Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

 
Bizottságban végzett tevékenység

Ösztöndíj Bizottság vezető: 
 

● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam
● Elolvastam és válaszoltam minden külső levelezőlistára érkező emailre
● Oltvári Sándorral egyeztettem a Jegyzetírói pályázattal kapc
● Elkészítettem és elküldtem Csete Balázsnak a honlapra kikerülendő eredményeket
● Egyeztettem Szűcs Angelikával a Tanulmányi ösztöndíjas projektjéről
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● Elkészítettem a júniusi dokumentációt Bátori Boglárkával
● Ülést tartottam egy alkalommal
● A bizottságtagokkal átbeszéltük a következő éves pályázati kiírások módosításait
● A bizottsággal közösen elkészítettem a júniusi dokumentáció hiánypótlását
● Elkészítettem a módosított k
● Elkészítettem a módosított kiírásokat
● Elkészítettem a következő éves ösztöndíjak módosított adatlapjait
● Átnéztem és frissítettem az adatvédelmi tájékoztató
● Minden kiírást, adatlapot és 

 
 

 
Oktatási Bizottság tag: 

● Részt vettem egy bizottsági ülésen
● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam

 
 
 

Egyéb felelősi munkák 

 
Egyéb feladatok 

 
 
Értékelés 

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

● Jelenlét pont: 10 pont 
● Munka pont: 25,19 pont

o Bizottságban végzett tevékenység: 25,19 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 0 pont
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Elkészítettem a júniusi dokumentációt Bátori Boglárkával 
Ülést tartottam egy alkalommal 
A bizottságtagokkal átbeszéltük a következő éves pályázati kiírások módosításait
A bizottsággal közösen elkészítettem a júniusi dokumentáció hiánypótlását
Elkészítettem a módosított kiírások tervezetét 
Elkészítettem a módosított kiírásokat 
Elkészítettem a következő éves ösztöndíjak módosított adatlapjait 
Átnéztem és frissítettem az adatvédelmi tájékoztatónkat 
Minden kiírást, adatlapot és adatvédelmi tájékoztatót elküldtem véleményezésre

Részt vettem egy bizottsági ülésen 
Hallgatói megkeresésekre válaszoltam 
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● Összesített pont: 35,19 pont
A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 29.912 Ft
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