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Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2020. 
közötti időszakban végzett tevékenységéről

 
Üléseken való részvétel 

 
● 2020. augusztus 3. – HK ülés részvétel
● 2020. augusztus .10. – HK ülés részvétel
● 2020. augusztus 17. – HK ülés részvétel

 
 
Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

 
 

Bizottságban végzett tevékenység

 
Oktatási bizottsági tag: 

● A kari órarendben és a neptunban lévő tárgyak közötti eltéréseket ellenőriztem és 
kigyűjtöttem. 

● Hallgatói megkeresésekkel foglalkoztam
 
 

Felelősi munkák 
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Beszámoló Miski Gergő 
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A kari órarendben és a neptunban lévő tárgyak közötti eltéréseket ellenőriztem és 
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PR felelős: 
● Híreket posztoltam a Hallgatói Képviselet facebook oldalán.
● A Hallgatói Képviselet honlapján bejegyzéseket készítettem.
● A Hallgatói Képviselet honlapján dátumok aktualizációját végeztem el. 
● A honlapot aktualizáltam, prioritás szerint a fontos híreket előre, az elavult híreket hátra 

osztályoztam. 
● Puskely Gergővel egyeztettem a PR tevékenységem megfelelés

 
K370 felelős: 

● Válaszoltam az e-mailekre, készítettem excel naptárat a teremfoglalások vezetéséről, 
valamint ezeknek a HK honlapon egy oldalt raktam össze.

 
 

Egyéb feladatok

 
● Szűcs Angelikával részt vettem egy PR 
● Megírtam a nyári HK zh
● A GT ‘19 Kvíz szervezésével foglalkoztam. 

 
 
Értékelés 

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

 
● Jelenlét pont: 10,50 pont
● Munka pont: 19,13 pont

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

● Összesített pont: 29,63

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 
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Híreket posztoltam a Hallgatói Képviselet facebook oldalán. 
A Hallgatói Képviselet honlapján bejegyzéseket készítettem. 
A Hallgatói Képviselet honlapján dátumok aktualizációját végeztem el. 
A honlapot aktualizáltam, prioritás szerint a fontos híreket előre, az elavult híreket hátra 

Puskely Gergővel egyeztettem a PR tevékenységem megfelelésével kapcsolatban.

mailekre, készítettem excel naptárat a teremfoglalások vezetéséről, 
valamint ezeknek a HK honlapon egy oldalt raktam össze. 

Szűcs Angelikával részt vettem egy PR területi tudásátadáson. 
Megírtam a nyári HK zh-t. 
A GT ‘19 Kvíz szervezésével foglalkoztam.  

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

pont 
pont 

ottságban végzett tevékenység: 1,5 pont 
Egyéb feladatok, felelősi munkák: 17,63 pont 

29,63 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 25.200 Ft 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 
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A Hallgatói Képviselet honlapján dátumok aktualizációját végeztem el.  
A honlapot aktualizáltam, prioritás szerint a fontos híreket előre, az elavult híreket hátra 

ével kapcsolatban. 

mailekre, készítettem excel naptárat a teremfoglalások vezetéséről, 

 

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


