Beszámoló Molnár Zsanett
Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2020. augusztus 1. és 2020. augusztus 31.
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
2020. augusztus 29. – HK ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel
Bizottságban végzett tevékenység
Kollégiumi Bizottság vezető:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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2020/21 jelentkezési űrlap szerkesztése és ellenőrzése
Hallgatói megkeresésekre válaszoltam
Külső Kollégiumi Bizottság ülésén vettem részt
Kitöltöttem a felküldött idegenlégiós táblázatot
Hallgatói csoportok beszámolóit és pontjait továbbítottam az Ösztöndíj Bizottság felé
KEFIR-ben
ben található GYIK szerkesztése és aktualizálása Hadarics Rékával
EKFSZ átnézése, véleményezése
KEFIR-ben
ben feltöltött fényképek folyamatos bírálása
Nyári kollégium szobaosztás elkészítése Hadarics Rékával és elküldése
Kollégiumi mentor kérdésekkel kapcsolatos egyeztetések
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Háasz Alidával egyeztettem a kollégium nyári költségeit illetően
Nyári adatbekérő tábla ellenőrzése Hadarics Rékával
Beérkező kollégiumi mentor pályázatok átnézése és a mentorok kiértesítése
Többszöri egyeztetés Haász Alidával
Kollégiumi próbaosztás elkészítése Hadarics Rékával
Kollégiumi férőhely osztás elkészítése Hadarics Rékával
Többszöri egyeztetés Csiki Tiborral
Facebook posztok megírása
Vásárhelyi Pál Kollégium karok közti felosztásáról egyeztettem Hadarics Rékával
KEFIR hírek és emailek folyamatos megí
megírása
Szobaosztás elkészítése Hadarics Rékával
Folyamatos egyeztetés Remenyik Gézával a VPK hallgatóinak férőhelyével
kapcsolatban
Pusztay Botonddal egyeztettem több alkalommal
Többszöri egyeztetés a Gondnoksággal
Gazder Bencével egyeztettem több alkalommal
Hadarics Rékával egyeztettem kollégiumi férőhely osztással, szobaosztással
kapcsolatban, valamint kollégiumot érintő általános témákban
Kollégiumi mentorokkal egyeztettem a fegyelmi kár
kártyájuk
tyájuk elkészítése kapcsán
Egyeztettem a mentorgárda tagjaival a beköltözést, valamint a gólyaköltözést illetően
Varga Flóriánnal egyeztettem több alkalommal

Felelősi munkák
Alelnök:
● Képviselet júliusi értékelését készítettük el Puskely Gergővel és Tóth Ádámmal
● Többszöri egyeztetés Puskely Gergővel

Egyéb feladatok
● Nyári HK Zh megírása
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● Nyári HK Zh-ra
ra való készülés Hadarics Rékával
● Koli infografika és koli jelentkezés kisokos elkészítése Hadarics Rékával
● Oltvári Sándorral egyeztettem több alkalommal oktatással kapcsolatos hallgatói
megkeresésekről
● HK jövőképpel kapcsolatos egyeztetésen vettem részt

Értékelés
A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:
● Jelenlét pont: 10,50 pont
● Munka pont: 127,38 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 100 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 27,38 pont
● Összesített pont: 137,88 pont
A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 117.200 Ft
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