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Beszámoló Szűcs Angelika 

 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2020. július 1. és 2020. július 31. 
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 

● 2020.07.06. – HK ülés részvétel 

● 2020.07.20. – HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 
 

 
Bizottságban végzett tevékenység 

 

Oktatási Bizottság 
● Projekt kivitelezésével foglalkoztam. 

● Dániel Marcellel és Vetési Bajusz Dániellel egyeztettem a tárgygráfról. 
 

Ösztöndíj Bizottság 
● Dokumentáció készítésével kapcsolatos tudásátadáson vettem részt. 

● Segítettem a dokumentáció készítésében. 
● Pályázati kisokos elkészítésében vettem részt. 
● Ösztöndíj fül felülvizsgálatával foglalkoztam. 

 
Felelősi munkák 
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Karima felelős 
 
Egyéb feladatok 

 

● Személyes teljesítményértékelésen vettem részt. 

● Tóth Ádám által tartott felkészítésen vettem részt.  

● Szabó Dániellel egyeztetettem a juttatások kapcsán. 

● Tóth Ádámmal egyeztettünk az aktualitásokról.  

● Puskely Gergővel egyeztettem a juttatásokról. 

● Hallgatói Képviselet tablóképet készítettem.  

● Csete Balázzsal egyeztettem a nyári PR tevékenységekről. 

● EHK táborban vettem részt. 

● Csete Balázzsal egyeztettünk a PR felelős pozíció kapcsán. 

● Hallgatók informálására vezettem fel egy projektet, majd foglalkoztam a kivitelezésével. 

● Emlékeztetők felülvizsgálatával foglalkoztam. 

● Bejegyzéseket szerkesztettem, tettem közé és frissítettem. 

● Sablonokat készítettem a különböző területekre. 

● Tóth Ádámmal beszéltük át egy projekthez szükséges információkat. 

● HK gólya táborban való megjelenésével foglalkoztam.  

● Sinkó Zsanettel dolgoztuk tovább a gólya táboros megjelenést. 

● Projektek kivitelezésével foglalkoztam. 

● Beszámolók felülvizsgálatával foglalkoztam. 
 

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

 
● Jelenlét pont: 4,25 pont 
● Munka pont: 38,04 pont 
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● Bizottságban végzett tevékenység: 7,25 pont 
● Egyéb feladatok, felelősi munkák: 30,79 pont 

● Összesített pont: 42,29 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 35.900 Ft 
 


