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Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2020. 

 
Üléseken való részvétel 

 
2020. június 1. – HK ülés részvétel
2020. június 8. - HK ülés részvétel 
2020. június 15. - HK ülés részvétel 
2020. június 22. - HK ülés részvétel 
2020. június 29. - HK ülés részvétel
 
Bizottságban végzett tevékenység

 
Ösztöndíj Bizottság tag 

● 2020. 06. 20. - Bizottsági ülés 
● Pályázati aktualitások
● Hiánypótlások me

● Közösségi ösztöndíj hiánypótlás 
 

Oktatási Bizottsági tag 
● 2020. 06. 05. – Bizottsági ülés

○ anomáliák  
○ jegyzetíró pályázat projektje

● Dr. Barsi Árpáddal párbeszédet folytattam Teams chat formájában, egy hallgatói 
megkereséssel kapcsolatban

● Hallgatói megkereséseket továbbítottam a tanszékek fel
● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam, a bizottság tagjait bevonva
● Anomáliák kigyűjtése 
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Beszámoló Kövér Fanni 

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

 

HK ülés részvétel 
HK ülés részvétel  
HK ülés részvétel  
HK ülés részvétel  
HK ülés részvétel 

Bizottságban végzett tevékenység 

Bizottsági ülés  
Pályázati aktualitások 
Hiánypótlások megbeszélése  

Közösségi ösztöndíj hiánypótlás  

Bizottsági ülés 

jegyzetíró pályázat projektje 
Dr. Barsi Árpáddal párbeszédet folytattam Teams chat formájában, egy hallgatói 
megkereséssel kapcsolatban 
Hallgatói megkereséseket továbbítottam a tanszékek felé 
Hallgatói megkeresésekre válaszoltam, a bizottság tagjait bevonva 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 

 

www.emkhk.bme.hu 

30. közötti időszakban 

 

 

Dr. Barsi Árpáddal párbeszédet folytattam Teams chat formájában, egy hallgatói 
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● Jegyzetek értékelésének átnézése, véleményezés
● Tárgygráf egy specializációját átnéztem
● BOB-os projeket készítettem 

 
Egyéb felelősi munkák 

 
 
 
Egyéb feladatok 

 
● Posztomhoz nem kapcsolódó hallgatói megkeresésekre válaszoltam
● Tudásellenőrzőre készültem fel

 
Értékelés 

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

● Jelenlét pont: 10 pont 
● Munka pont: 14,35 pont

o Bizottságban végzett tevékenység: 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 

● Összesített pont: 24,35
A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 
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Jegyzetek értékelésének átnézése, véleményezése 
Tárgygráf egy specializációját átnéztem 

os projeket készítettem  

Posztomhoz nem kapcsolódó hallgatói megkeresésekre válaszoltam 
Tudásellenőrzőre készültem fel 

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

pont 
Bizottságban végzett tevékenység: 14,85 pont 
Egyéb feladatok, felelősi munkák: -0,5 pont 

24,35 pont 
A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 20.698 Ft 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 

 

www.emkhk.bme.hu 

 

 

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


