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Beszámoló Szűcs Angelika 
 

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

 

 

Bizottságban végzett tevékenység

 

Ösztöndíj Bizottság 

● Kari BME és Konzultáció ösztöndíj végleges eredményeinek hirdetésével foglalkoztam. 

● Naptárat alakítottam ki a Hallgatói Képviselet honlapján a területet érintő fontosabb 

dátumok felvezetésére. 

● Területtel kapcsolatos hétindító hírek elkészítése a bizottság számára. 

● A területtel kapcsolatos hallgatói megkeresésekkel foglalkoztam.  

● Közösségi ösztöndíj pályázatok elkészítésével kapcsolatban informáltam az illetékeseket. 

● Szabó Dániellel ismertettem a területen történő aktuális folyamatokat.  

● Elektronikus dokumentáció elkészítésével foglalkoztam április 8-ai kifizetési időpontra. 

● Papír alapú dokumentáció elkészítésével foglalkoztam április 8-ai kifizetési időpontra. 
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● Véglegesítettem és továbbítottam az illetékeseknek a 2021/22-es tanévre vonatkozó 

pályázati kiírások módosítását. 

● Hangadó ösztöndíj pályázati kiírás módosításával foglalkoztam.  

● Ösztöndíj Bizottság ülést tartottam a bizottság, illetve a HK érdeklődők számára 2021. 

március 14-én.  

● Dokumentumok ellenőrzésével foglalkoztam.  

● Pályázatok előbírálásához készítettem elő a munkafelületet.  

● Közösségi ösztöndíj pályázatok előbírálását végeztem a bizottság számára.  

● Puskely Gergővel egyeztettem a területtel kapcsolatban. 

● Az öntevékeny körök vezetőit informáltam a közösségi ösztöndíjjal kapcsolatos általános 

információkról. 

● Dokumentáció hiánypótlását készítettem el 2021. április 8-ai kifizetési időpontra. 

● Bírálások, illetve dokumentáció készítés során felmerülő problémák összegzésével 

foglalkoztam. 

● Kibővített Kollégiumi Bizottság ülésre készültem fel az ösztöndíjak általános 

információinak átadása végett. 

● Kibővített Kollégiumi Bizottság ülést tartottam az ösztöndíjakról való informálás miatt. 

● Hangadó ösztöndíj pályázati kiírásának módosítására készítettem javaslatot. 

● Konzultáció ösztöndíj pályázati kiírásának módosítására készítettem javaslatot. 

● Közösségi ösztöndíj pályázati kiírásának módosításával foglalkoztam. 

● Körvezetők ráérésével foglalkoztam, a területet érintő személyes egyeztetések miatt.  

● Sportösztöndíjra beérkezett pályázatokat bíráltam Kövér Fannival.  

● Tájékoztattam a bizottságot az éppen folyó aktuális területi munkálatokkal kapcsolatban. 

● Sportösztöndíj és Közösségi ösztöndíj előzetes eredmények hirdetésével foglalkoztam. 

 

Felelősi munkák

 

Emlékeztető vezető 

● Az emlékeztető aktualizálásával foglalkoztam. 
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Egyéb feladatok

 
● Megírtam és továbbítottam a 2021. március 1-ei ülés emlékeztetőjét. 

● Szociális Bizottság ülésen vettem részt.  

● Megírtam és továbbítottam a 2021. március 8-ai ülés emlékeztetőjét. 

● Stratégiai Bizottság megbeszélésen vettem részt 2021. március 9-én.  

● Sinkó Zsanettel egyeztettem az emlékeztetői vezetői poszt feladatainak ellátásával 

kapcsolatban. 

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

● Személyes teljesítményértékelésen vettem részt Puskely Gergő Pállal. 

● Korrektúráztam a 2021. március 15-ei emlékeztetőt. 

● Instagram posztsorozathoz gyűjtöttem bejegyzéseket. 

● Dániel Marcellel egyeztettem a tárgygráf projekttel kapcsolatban. 

● Belső Kollégiumi Bizottság ülésen vettem részt 2021. március 24-én.  

● Sinkó Zsanettel egyeztettem az érettségi felkészítő munkacsoport megbeszélésével 

kapcsolatban.  

● Külső Kollégiumi Bizottság ülésen vettem részt 2021. március 26-án.  

● Puskely Gergő által tartott Kollektív jogok tudásátadásán vettem részt.  

● Érettségi felkészítő munkacsoport megbeszélést tartottam Sinkó Zsanettel. 

● Érettségi felkészítővel kapcsolatos igényfelmérést készítettem a középiskolás diákok 

részére. 

 

PR Munkacsoport: 

● Belső informatikai rendszer aktualizálásával foglalkoztam.  

● A Hallgatói Képviselet instagram oldalának folyamatos aktualizálásával és kezelésével 

foglalkoztam.  

● Facebook bejegyzések írásával és szerkesztésével foglalkoztam.  

● Elérhetővé tettem a honlapon az emlékeztetőket, illetve az emlékeztető kivonatokat. 
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● Honlapon található elektronikus naptár folyamatos aktualizálását végeztem el. 

● Belső PR munkacsoport ülésen vettem részt 2021. március 23-án. 

● Én még soha… bejegyzés készítésével foglalkoztam. 

● Instagram oldal megjelenésével foglalkoztam Csete Balázzsal. 

 

Értékelés

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

● Összesített pont: 76,11 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 64 700 Ft 


