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Beszámoló Kindling Attila
 

Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2020. augusztus 1. és 2020. augusztus 31. 
közötti időszakban végzett tevékenységéről

 
Üléseken való részvétel 

 
 
2020. augusztus 3. – HK ülés részvétel
2020. augusztus 17. – HK ülés 
2020. augusztus 29. – HK ülés részvétel
 
 
Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

 
 
Bizottságban végzett tevékenység

 
Ösztöndíj Bizottság vezető: 

● Szűcs Angelikával egyeztettem az ösztöndíjak határidejével kapcsolatban
● Közösségi pályázatokat bíráltam a bizottsággal kollégiumi felvételhez
● Elkészítettem és kinyomtattam Szűcs Angelikával az összes dokumentáció papír alapú 

formáját májussal kezdődőleg
● Szűcs Angelikával egyeztettem a referensi pozíció 
● Reagáltam a KPB levelezőlistára érkező emailekre
● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam

 
Oktatási Bizottság tag: 
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● Összehasonlítottam a kari órarendben és a neptunban meghirdetett kurzusok időpontjait
● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam

 
 

Felelősi munkák 
 

●  
 
Egyéb feladatok 

 
● Posztjaimmal nem kapcsolatos hallgatói megkeresésekre választottam, illetve 

továbbítottam őket a megfelelő referensnek
● Csoportmunka elkészítésével foglalkozta

 
Értékelés 

 

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

 
● Jelenlét pont: 8 pont 
● Munka pont: 12,26 pont

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

● Összesített pont: 20,26

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 
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Összehasonlítottam a kari órarendben és a neptunban meghirdetett kurzusok időpontjait
megkeresésekre válaszoltam 

Posztjaimmal nem kapcsolatos hallgatói megkeresésekre választottam, illetve 
továbbítottam őket a megfelelő referensnek 
Csoportmunka elkészítésével foglalkozta 

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

pont 
Bizottságban végzett tevékenység: 10,84 pont 
Egyéb feladatok, felelősi munkák: 1,42 pont 

,26 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 17.200 Ft 
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Összehasonlítottam a kari órarendben és a neptunban meghirdetett kurzusok időpontjait 

Posztjaimmal nem kapcsolatos hallgatói megkeresésekre választottam, illetve 

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


