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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

 
Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

 
 

Bizottságban végzett tevékenység

 
 

Szociális Bizottság (vezető): 
 
● Szociális ösztöndíjakkal kapcsolatos hallgatói megkeresésekkel foglalkoztam.
● Szociális ösztöndíjak bírálásának menetét mutattam be az újonnan bírálók számára.
● Szociális ösztöndíj pályázatok szempontjából HK közelinek minősülő hallgatók 

listáját vezettem fel az ehhez rendelt táblázatba
● Szociális alapú kollégiumi férőhely 

munkákat készítettem elő.
 
 
Ösztöndíj Bizottság (tag):
 

Felelősi munkák 
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Alelnök: 
 
● A képviselet július havi értékelését készítettük el az elnökséggel.
 

Egyéb feladatok 
 
 

● Megírtam és továbbítottam a 2020. augusztus 3. ülésünk emlékeztetőjét.
● Megírtam és továbbítottam a 2020. augusztus 10. ülésünk emlékeztetőjét.
● Nyári HK Zh projektet készítettem külső bizottságok témakörben.
● Nyári HK Zh projektet készítettem pályázati 
● Véleményeztem a levelezőlistákra érkező anyagokat.
 

Értékelés 

 

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

 
● Jelenlét pont: 6,00 pont
● Munka pont: 31,26 pont

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

● Összesített pont: 37,26

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj:
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A képviselet július havi értékelését készítettük el az elnökséggel. 

továbbítottam a 2020. augusztus 3. ülésünk emlékeztetőjét.
Megírtam és továbbítottam a 2020. augusztus 10. ülésünk emlékeztetőjét.
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