Beszámoló Miski Gergő
Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2021. március 1. és 2021. március 31. közötti
időszakban végzett tevékenységéről

Üléseken való részvétel
●
●
●
●
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2021. március 1. - HK ülés részvétel
2021. március 8. - HK ülés részvétel
2021. március 15. - HK ülés részvétel
2021. március 22. - HK ülés részvétel
2021. március 29. - HK ülés részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
Kollégium Bizottság
●
●
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●
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Bizottsági ülésen vettem részt március 1-én.
KKB ülésen vettem részt március 7-én.
KKB ülésen vettem részt március 17-én.
Bizottsági ülésen vettem részt március 24-én.
Elkészítettem a március 24-i bizottsági ülés emlékeztetőjét.
KKB ülésen vettem részt március 26-án.

Oktatási Bizottság:
●
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Bizottsági ülésen vettem részt március 4-én.
Bizottsági ülésen vettem részt március 18-án.
OHV értékelés elkészítésével, betanulásával foglalkoztam.
KOB ülésen vettem részt március 7-én.
Tudtad-e bejegyzések projekthez írtam bejegyzéseket.
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Felelősi munkák
Tagozat felelős
● Szántai Péterrel egyeztettem a Szakkollégium jövőbeli terveivel kapcsolatban.
● Szántai Péterrel egyeztettünk a KKB-n hangzottakról.
● Szántai Péterrel egyeztettem a ZIE Szakkollégium gazdasági, költségvetési ügyeiről
befogadás céljából

Egyéb feladatok
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Stratégiai Bizottsági ülésen vettem részt március 9-én.
TATU ülésen tartottam előadást a felelősi beosztásokról.
Korrektúráztam a március 1-i ülés emlékeztetőjét.
Korrektúráztam a március 8-i ülés emlékeztetőjét.
Személyes teljesítményértékelésen vettem részt Puskely Gergő Pállal.
Kari hallgatói jegyzeteket néztem át a honlapon.
PR munkacsoport megbeszélésen vettem részt március 23-án.
Korrektúráztam a március 15-i ülés emlékeztetőjét.
Korrektúráztam a március 22-i ülés emlékeztetőjét.

Értékelés
A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:
● Összesített pont: 39,76 pont
A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 33.800 Ft
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