Beszámoló Papp Bendegúz
Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2021. március 1. és 2021. március 31. közötti
időszakban végzett tevékenységéről

Üléseken való részvétel
●
●
●
●
●

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

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel
● 2021. március 10. - Kari Tanács részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
Kollégium Bizottság
●
●
●
●

Bizottsági ülést tartottam (2021.03.01)
Csiki Tiborral és a VPK gondnokságával egyeztettem
SCHLakók Facebook csoport készítésével és csoporttagok meghívásával foglalkoztam
Segítettem Zsótér Emesének összegyűjteni a kollégiumba bejutási lehetőséggel
rendelkezők listáját
● Kollégium és Öntevékeny körök Drive mappa és a bennük lévő dokumentumok
frissítésével és rendszerezésével foglalkoztam
● Utólagos jelentkezés táblázatot töltöttem ki
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Molnár Zsanettel egyeztettem kollégiumot érintő kérdésekben
KKB-s (EHK) e-mailekre válaszoltam
KKB-t (ÉMK) tartottam az öntevékeny köreink vezetőinek (2021.03.07)
Körvezetőknek írtam e-maileket feladataikkal kapcsolatban
Körvezetői határidős táblázatot töltöttem
Köri SZMSZ mintákat néztem át
KKB-n (ÉMK) vettem részt (2021.03.17)
Hallgatói megkeresésekre válaszoltam
Körvezetői megkeresésekre válaszoltam
KKB-n (EHK) vettem részt (2021.03.22)
Csábi Eszterrel egyeztettem kollégiumot érintő kérdésekben
Bizottsági ülésre készültem
Bizottsági ülést tartottam (2021.03.24)
Bizottsági ülés emlékeztető mintát készítettem és ülés emlékeztetőt korrektúráztam
Bizottsági tagoknak írtam e-maileket feladataikkal kapcsolatban
KKB-t (ÉMK) tartottam az öntevékeny köreink vezetőinek
Kövezetőkkel egyeztettem a KKB-t illetően
Honlapunk Kollégium fülének frissítésével foglalkoztam

Ösztöndíj Bizottság
● Pályázati kiírások módosításával foglalkoztam
● Ülés részvétel - (2021.03.14)
● Közösségi ösztöndíj pályázatok bírálásával foglalkoztam.

Felelősi munkák
Külügyi felelős
● “BuildIT” konferenciával kapcsolatban küldtem e-maileket
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● Egyetemi Külügyi Bizottság Erasmus statisztikával kapcsolatos projekt feladatot
készítettem el
● Schwendtner Rékával és Zsótér Emesével egyeztettem külüggyel kapcsolatban

EHK delegált
● A Kari Hallgatói Képviselet tagjainak tájékoztatása az EHK-ban folyó ügyekről, az EHK
által kiadott feladatokról és azok határidejéről
● Az EHK és az ÉMK HK között az információk és felmerült kérdések közvetítése a Kari
álláspont képviselete a tárgyalt ügyekben
● EHK-ban vállalt feladataim elvégzése

Egyéb feladatok
●
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●

Honlapunk frissítésével foglalkoztam
Emlékeztetőt korrektúráztam
Zsótér Emesének segítettem a levelezőlisták és a Drive meghajtók frissítésében
Stratégiai bizottsági ülés részvétel (2021.03.09)
Személyes teljesítményértékelésen vettem részt Puskely Gergővel
Projektlista frissítésen dolgoztam az elnökséggel
Vezetőségi megbeszélésen vettem részt
PR munkacsoport megbeszélésen vettem részt (2021.03.23)
Belső informatikai rendszert frissítettem Zsótér Emesével

Értékelés
A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:
● Összesített pont: 55,34 pont
A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 47.000 Ft
A képviselő fenti időszakra vonatkozóan az EHK-ban végzett tevékenységért ösztöndíjat az
Egyetemi Hallgatói Képviselettől kapott.
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