Beszámoló Hadarics Réka
Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2020. november 1. és 2020. november 30. közötti
időszakban végzett tevékenységéről

Üléseken való részvétel
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2020. november 2. - HK ülés részvétel
2020. november 2. - elektronikus szavazás résztvétel
2020. november 3. - elektronikus szavazás résztvétel
2020. november 7. - elektronikus szavazás résztvétel
2020. november 7. - elektronikus szavazás résztvétel
2020. november 10. - HK ülés részvétel
2020. november 12. - elektronikus szavazás résztvétel
2020. november 13. - elektronikus szavazás résztvétel
2020. november 16. - HK ülés részvétel
2020. november 23. - HK ülés részvétel
2020. november 30. - HK ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel
Kari Hallgatói Fegyelmi Testület
●

Bizottságban végzett tevékenység
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Kollégiumi Bizottság
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Közösségi ösztöndíj leadásához készítettem a körvezetőknek segédletet
Egyeztettem Szűcs Angelikával a közösségi ösztöndíjjal kapcsolatban
Kiváló Jegyzet Díj jelölésre tettem javaslatot
Fegyelmi kártyával kapcsolatban egyeztettem Haász Alidával
Csiki Tiborral és Molnár Zsanettel egyeztettünk a körök közötti körhelyiség cseréről
Tóth Józseffel és Molnár Zsanettel egyzetettünk a körhelyiség cserékről
Molnár Zsanettel, Szántai Péterrel és Varga Tamással egyeztettünk a körhelyiségek
cseréjéről
Kollégiumi Bizottsági ülésen vettem részt, illetve tartottam bemutatót az öntevékeny
körökről (nov. 7)
Hallgatói megkeresésekre válaszoltam
Molnár Zsanettel egyeztettünk a Kollégiumi Bizottság jövöbeli működéséről
Kollégiumi Bizottsági ülés emlékeztetőjét készítettem el
Közéleti projektekről készítettem összefoglalást a bizottság tagjainak
Stratégiai bizottsági ülésen vázoltam fel a korábbi öntevékeny köri felelős poszt
felosztásának elképzelését
Molnár Zsanettel egyeztettem az új köri felelősök feladatairól
Felkészültem a Kollégiumi Bizottsági ülés megtartására
Kollégiumi Bizottsági ülést tartottam az öntevékeny körökről (nov. 28)
Folyamatos egyeztetés Molnár Zsanettel a felmerülő kollégiumot érintő kérdésekkel
kapcsolatban
KFSZ 1. számú mellékletének módosításával foglalkoztam
Kollégiumi Bizottsági ülésen vettem részt (nov. 29)
Posztátadásra készültem, rendszerezés, leírás, kivonat minta és táblázat készítés
Elkészítettem két Kollégiumi Bizottsági ülés emlékeztetőjét
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Felelősi munkák
Fegyelmi felelős
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Egyéb feladatok
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PR listára érkező külügyi hírre reagáltam
Részt vettem Stratégiai Bizottsági ülésen (nov. 15)
Személyes teljesítményértékelésen vettem részt Zsótér Emese Vandával
Személyes teljesítményértékelésen vettem részt Zsótér Emese Vandával
PR csoportba érkező anyagokat véleményeztem több alkalommal
Facebook hírhez írtam szöveget, majd tettem ki
Photoshop és honlap szerkesztés oktatáson vettem részt (nov. 21)
Részt vettem Stratégiai Bizottsági ülésen (nov. 22)

Értékelés
A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:
● Összesített pont: 40,81 pont
A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 34.700 Ft
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