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

Üléseken való részvétel

2020. szeptember 7. – HK ülés részvétel
2020. szeptember 14. – HK ülés részvétel
2020. szeptember 21. – HK ülés részvétel
2020. szeptember 27. – Elektronikus szavazás részvétel

Bizottságban végzett tevékenység

Kollégiumi Bizottság tag
●
●
●
●
●
●

Hallgatói megkeresésekre válaszoltam
Egyeztetések Haász Alidával
Kollégiumi mentorok által összegyűjtött kollégiummal kapcsolatos kisokos formázása
Többszöri egyeztetés Göllei Mátéval és Molnár Zsanettel
Folyamatos egyeztetés Molnár Zsanettel
Plakátok kihelyezése Csete Balázzsal

Felelősi munkák
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Öntevékeny köri felelős
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Körvezetői megkeresésekre válaszoltam
KKB gyűlésre összefoglaló készítése Puskely Gergőnek
Gólya csoportban való posztolás nyomonkövetése
Feladatok táblázat folyamatos kezelése
Csete Balázzsal egyeztettem a körök Gólyatanácson való megjelenésével kapcsolatban

PR felelős
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K3. emeleti hír készítése és posztolása
Gólyatanács hír megírása és posztolása
Szoc hír készítése és posztolása
Szoc hír készítése és posztolása
Koli hír készítése és posztolása
Koli vendégfogadás hír készítése és posztolása
Szoc hír készítése és posztolása
Gólyatanács új időpontban hír posztolása
Általános Oktatási dékánhelyettesi tájékoztató hír
EHK hír megosztás
EHK hír megosztás
Névjegyzékbe vétel hír készítése és posztolása
Tisztújítás hír készítése és posztolása
Fórum és szavazás hír készítése és posztolása
Kollégiumi mentorok fotóinak frissítése a honlapon
#építő250 hír készítése és posztolása
Szavazás hír készítése és posztolása
901-es kérvény hír készítése és posztolása
Elektronikus szavazás kivonat honlapra feltöltése
Papír alapú szavazás hír készítése és posztolása
Fiatal Tehetségkutatás hír posztolás
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Műegyetemi Vívókör felhívás posztolás
Kollégiumi kisokos honlapra feltöltése
Tanulmányi ösztöndíj eredmény honlapra feltöltés, majd egyszeri frissítése
Tanulmányi ösztöndíj hír készítése és posztolása

Egyéb feladatok

● COVID PR anyag készítése
● Molnár Zsanettel, Puskely Gergővel és Zsótár Emesével személyes teljesítményértékelésen
vettem részt 2 alkalommal (szept. 10-11. csütörtök-péntek)
● Egyeztetés Puskely Gergővel és Zsótér Emesével (szept. 14. hétfő)
● Honlap használatának tanulása Kovács Klementinával (szept. 18. péntek)
● Hallgatói Képviseleti fotózáson vettem részt
● Egyeztetés a képviselettel

Értékelés
A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:
● Jelenlét pont: 11, 25pont
● Munka pont: 39,22 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 10,38 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 28,84 pont
● Összesített pont: 50,47 pont
A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 42.900 Ft
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