Beszámoló Szűcs Angelika
Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2020. augusztus 1. és 2020. augusztus 31.
közötti időszakban végzett tevékenységéről

Üléseken való részvétel
●
●
●
●

2020.08.03. – HK ülés részvétel
2020.08.10. – HK ülés részvétel
2020.08.17. – HK ülés részvétel
2020.08.29. – HK ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel
Bizottságban végzett tevékenység
Ösztöndíj Bizottság
●
●
●
●
●
●
●
●

A honlapon lévő Ösztöndíjak fül felülvizsgálatával foglalkoztam.
Pályázatok hirdetésének formájával foglalkoztam.
Kindling Attilával konzultáltam az ösztöndíjak hirdetési időpontjainak kapcsán.
Közösségi pályázatokat bíráltam.
Közösségi pályázatok felülvizsgálása.
Kollégiumi pontok kiosztását segítettem.
Papír alapú dokumentáció elkészítésében segítettem.
Papír alapú dokumentációk leadása.

Felelősi munkák
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Karima felelős
● Érdeklődtem a gólyaszám és az online átállás kapcsán.

Egyéb feladatok
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sinkó Zsanettel készítettünk HK bemutatkozó előadást a gólyatáborra.
HK órarendet terveztem az elsőéveseknek.
Többször egyeztettem a képviselettel az egyik projektem kapcsán.
Segítettem az iroda takarításában.
Miski Gergőnek segítettem a PR területhez szükséges ismeret elsajátításában.
Puskely Gergővel egyeztettem a HK szóróanyagot illetően.
HK szóróanyag elkészítésével foglalkoztam a gólyatáborra.
Megírtam a nyári HK ZH
ZH-t.
Emlékeztetőt korrektúráztam.
Vezettem a 2020.08.17--es ülés emlékeztetőjét.
Projektet illetően egyeztettem Vetési Dániellel.
A kari órarendben és a neptunban lévő tárgyak között gyűjtöttem ki az eltéréseket.
Puskely Gergővel egyeztettem
gyeztettem az emlékeztető, a gólya kvíz és az aktualitások kapcsán.
Személyes teljesítményértékelésen vettem részt Puskely Gergővel.
Vezettem a 2020.08.29--es ülés emlékeztetőjét.
Hallgatói megkeresésekre válaszoltam.
Tóth Ádámmal egyeztettem az emlékeztetővezetést illetően.
Takarítottam az irodában.
Gólyatanács alapjaira gyűjtöttem ötleteket.
Kindling Attilával egyeztettünk az Ösztöndíj Bizottság vezetői posztot illetően.
Csete Balázzsal egyeztettem a képviselet jövőjé
jövőjével kapcsolatban.

PR munkacsoport
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● Képek szerkesztésével, posztolásával foglalkoztam.
● Animált képeket szerkesztettem
szerkesztettem.
● Tárgygráf kinézetét terveztem meg.

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

Jelenlét pont: 10,50 pont
Munka pont: 55,00 pont
● Bizottságban végzett tevékenység: 14,80 pont
● Egyéb feladatok, felelősi munkák: 40,20 pont

●

Összesített pont: 65,50 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 55.700 Ft
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