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Beszámoló Szűcs Angelika 
 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2021. január 1. és 2021. január 31. közötti időszakban 

végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel

 
● 2021. január 4. - HK ülés részvétel 

● 2021. január 11. - HK ülés részvétel 

● 2021. január 18. - HK ülés részvétel 

● 2021. január 25. - HK ülés részvétel 

 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

 

 

Bizottságban végzett tevékenység

 

Ösztöndíj Bizottság 

● Kövér Fannival egyeztettem a területet érintő projektjével kapcsolatban. 

● A területtel kapcsolatos hallgatói megkeresésekkel foglalkoztam.  

● Hallgatói Képviseleti érdeklődőknek aktualizáltam a területtel kapcsolatos projekt listát.  

● Kollégiumhoz leadható közösségi pályázatok megírásához készítettem segédletet és 

útmutatót. 

● Papír alapú dokumentáció készítésével foglalkoztam 2021. január 6-án.  

● Hétindító hírek elkészítése a bizottság számára.  

● Tanulmányi ösztöndíj osztási elveinek módosításával foglalkoztam.  

● A területhez köthető PR stratégia ütemezését terveztem meg. 

● 2021. január 10-én (vasárnap) bizottsági ülést tartottam a bizottság tagjainak számára. 
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● Közösségi pályázatok bírálásához aktualizáltam a belső informatikai rendszert. 

● Kollégiumi felvételhez beérkező közösségi pályázatok bírálásával foglalkoztam.  

● A közösségi pályázás során felmerülő hibákat foglaltam össze és továbbítottam az érintett 

személyeknek. 

● Bizottsági tagok által elkészített projektek ellenőrzését végeztem el.  

● Vezetői beszámoló aktualizálásával foglalkoztam.  

● Hallgatói megkeresések és kérdések felvezetését készítettem el a belső és külső GY.I.K-

hez kapcsolódóan.  

● Pályázati kiírások módosításával foglalkoztam.  

● Bátori Boglárka által tartott új pályázási lehetőséggel kapcsolatos megbeszélésen vettem 

részt.  

● Kindling Attilával egyeztettem a tavaszi papír alapú dokumentáció hiánypótlásával 

kapcsolatban. 

● Ösztöndíjak dokumentációját készítettem el 2021. február 22-ei kifizetési időpontra. 

● Papír alapú dokumentáció készítésével foglalkoztam 2021. február 22-ei kifizetési 

időpontra. 

● Papír alapú hiánypótlással foglalkoztam 2021. január 26-án. 

● Bizottság tagok által elkészített projektek javításával foglalkoztam.  

● Dokumentáció hiánypótlással foglalkoztam február 22-ei kifizetési időpontra.   

● Dokumentáció során felmerült problémák felvezetését készítettem el. 

● Sportösztöndíj pályázati kiírásának felülvizsgálatával foglalkoztam. 

● Külső közösségi ösztöndíj pályázati kiírásának felülvizsgálatával foglalkoztam. 

 

Felelősi munkák

 

 

 
● Puskely Gergő által tartott megbeszélésen vettem részt 2021. január 2-án. 
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● Kollégiumi felvételhez szükséges általános információkról írtam e-maileket az öntevékeny 

köri vezetők számára. 

● Kibővített Kollégiumi Bizottság ülésen vettem részt 2021. január 3-án. 

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

● A területemmel nem kapcsolatos hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 

● Megírtam és továbbítottam a 2021. január 4-ei ülés emlékeztetőjét. 

● TJSZ 1-2. fejezet kisokosának elkészítése. 

● Megírtam és továbbítottam a 2021. január 11-ei ülés emlékeztetőjét. 

● Stratégiai bizottság megbeszélésen vettem részt 2021. január 16-án.  

● A Képviselet jövőképével kapcsolatos meglátásaimat vezettem fel.  

● Megírtam és továbbítottam a 2021. január 18-ai ülés emlékeztetőjét. 

● Csete Balázs és Puskely Gergő által tartott Hallgatói Képviselet jövőbeli potenciális tagjai 

számára tartott megbeszélésen vettem részt 2021. január 23-án.  

● Megírtam és továbbítottam a 2021. január 25-ei ülés emlékeztetőjét. 

● Személyes teljesítményértékelésen vettem részt Zsótér Emese Vandával.  

● Csete Balázs által tartott Hallgatói Képviselet jövőbeli potenciális tagjai számára tartott 

megbeszélésen vettem részt 2021. január 26-án.  

● Puskely Gergővel egyeztettem a képviselet jövőképével kapcsolatban.  

● Csete Balázzsal egyeztetettem több alkalommal az aktualitásokról.  

 

PR Munkacsoport: 

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

● A HK oldalon lévő ösztöndíjak fülnél aktualizáltam a következő féléves információkat. 

● Képek szerkesztésével, posztolásával foglalkoztam. 

● PR Munkacsoport megbeszélésen vettem részt 2021. január 18-án. 

● Animált videó készítésével foglalkoztam a közösségi felületeken az ösztöndíj területével 

kapcsolatban.  

● A Hallgatói Képviselet Instagram oldalának folyamatos aktualizálásával és kezelésével 

foglalkoztam.  

● Novemberi képviseleti beszámolók honlapra való feltöltésével foglalkoztam.  
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● Pályázati kiírások aktualizálását végeztem el a Hallgatói Képviselet honlapján. 

● A szociális terület fontosabb időpontjai miatt készítettem animált videót.  

● Belső informatikai rendszer aktualizálásával foglalkoztam.  

● A kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatos határidőkhöz készítettem animált videót. 

● Facebook ösztöndíj területéhez kapcsolódó bejegyzések készítésével foglalkoztam.  

● Oktatás területéhez köthetően készítettem animált bejegyzést.  

 

Értékelés

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

● Összesített pont: 73,36 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 62.400 Ft 


