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Beszámoló Szűcs Angelika 
 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2020. december 1. és 2020. december 31. közötti 

időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel

 
● 2020. 12. 13 - HK ülés részvétel 

 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

 
●  

 

Bizottságban végzett tevékenység

 

Ösztöndíj Bizottság 

● Csernyik Rékával egyeztettem a kari ösztöndíjakkal kapcsolatban.  

● 2020/21 tavaszi félévének készítettem el a területet érintő ütemezését. 

● Belső informatikai rendszer frissítésével foglalkoztam.  

● Tudás felmérést készítettem a bizottságnak a dokumentáció készítésével és az aktív 

pályázatokkal kapcsolatos általános tudnivalókból. 

● Irányelvek, jövőbeli tervekről készítettem összegző értékelést a bizottság számára. 

● A területtel kapcsolatos hallgatói megkeresésekkel foglalkoztam.  

● 2020. december 27-én (vasárnap) bizottsági ülést tartottam a bizottság tagjainak a részére. 

● Dokumentáció készítésével és az aktív pályázatokkal kapcsolatos általános tudnivalókból 

írt tudásfelmérés kiértékelésével foglalkoztam. 

● Pályázati kiírások módosításának ütemezésére készítettem javaslatot a bizottság számára. 

● Puskely Gergővel egyeztettünk a 2020/21/2 féléves pályázati teendőkkel kapcsolatban.  
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● Sinkó Zsanettel egyeztetettem a területet érintő projektekkel kapcsolatban.  

● Molnár Zsanettel egyeztettem a közösségi pályázatok pontozásával kapcsolatban.  

 

Felelősi munkák

 
● Megírtam és továbbítottam a 2020. december 13-ai ülés emlékeztetőjét. 

 

Egyéb feladatok

 
● Nyílt napra segítettem előadást készíteni Csete Balázsnak. 

● A területemmel nem kapcsolatos hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 

● Kollégium területével kapcsolatosan készítettem táblázatokat. 

● A levelezőlistára érkező egyéb anyagokat olvastam át és válaszoltam rájuk. 

PR Munkacsoport: 

● Elérhetővé tettem a honlapon az emlékeztetőket, illetve az emlékeztető kivonatokat. 

● Ösztöndíjak fül felülvizsgálatával foglalkoztam.  

● A szociális támogatás és az ösztöndíjak területének módosítására írtam javaslatot.  

● Belső informatikai rendszer aktualizálásával foglalkoztam.  

 

Értékelés

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

● Összesített pont: 15,39 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 13.100 Ft 


