Beszámoló Csete Balázs
Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2021. április 1. és 2021. április 30. közötti időszakban
végzett tevékenységéről

Üléseken való részvétel
●
●
●
●

2021. április 5. - Elektronikus szavazás részvétel
2021. április 12. - HK ülés részvétel
2021. április 19. - HK ülés részvétel
2021. április 27. - HK ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel
● 2021. április 21. - Kari Tanács ülés részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
Oktatási Bizottság
● Bizottsági projekt ötleteket gyűjtöttem
● Oktatással kapcsolatos Tudtad-e bejegyzéseket gyűjtöttem

Kollégiumi Bizottság
●
●
●
●
●
●

Feltöltöttem a hozzám tartozó kör SZMSZ-ét és bemutatkozóját a drivera
Kollégiumi Bizottsági ülésen vettem részt
Kibővített Kollégiumi Bizottsági ülésen vettem részt
Kibővített Kollégiumi Bizottsági ülést tartottam
Kapcsolatot tartottam a Mentorgárda vezetőjével
Átnéztem a Mentorgárda SZMSZ-ét
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Felelősi munkák
Alelnök
● Az elnökséggel elkészítettük a március havi értékelést
● Napirend készítésével és elküldésével foglalkoztam
● Napirend dokumentum aktualizálást készítettem el
● Papp Bendegúzzal és Zsótér Emesével közérdekű adatigényléssel kapcsolatos
dokumentumokat néztük át a honlapon
● Vezetőségi értekezleteken vettem részt több alkalommal
● Beszámoló sablont készítettem a tanácskozási jogú tagok számára
● Zsótér Emese Vandával egyeztettem több alkalommal
PR felelős
● Híreket posztoltam a Hallgatói Képviselet facebook oldalán
● A honlapot aktualizáltam
● Híreket tettem közzé a honlapon
● Posztoltam a hírcsatornára érkező anyagokat
● Új címkék készítésével foglalkoztam
● Közérdekű adatigényléshez tettünk közzé dokumentumokat a honlapok Papp
Bendegúzzal
● Feltöltöttem a megválasztott tanácskozási jogú tagok képeit a honlapra
● Vadász Diánával egyeztettem az ÉMK HK instagram fejlesztéséről
● PR munkacsoport megbeszélést tartottam
● PR felelősi leírást készítettem
● Kapcsolatot tartottam a PR munkacsoport tagjaival
● Húsvéti grafikát készítettem

Egyéb feladatok
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Tudtad-e bejegyzéshez gyűjtöttem híreket
Szabó Dánielnek segítettem dokumentumot aktualizálni
Részt vettem Szabó Dániel által tartott előadáson
Szűcs Angelikával egyeztettem általános ügyekkel kapcsolatban
Kitakarítottam a hallgatói irodát
ÉMK-s Brainbox játék készítésével foglalkoztam
Részt vettem az e-HK továbbképző hétvégén és 2 szekción
HNOR-ről szóló előadást készítettem Szűcs Angelikával
Kahoot-ot készítettem Szűcs Angelikával a HNOR-ről
Puskely Gergővel egyeztettem a HNOR-ről szóló előadással kapcsolatban
Pályázati felhívást készítettem Schwendtner Rékával a Gólyatábor és a Vásárhelyi Napok
logójához
Felkészültem és megtartottam a HNOR-ről szóló előadást
Részt vettem az SZMSZ módosításáról szóló stratégiai bizottsági ülésen
ÉMK HÖK SZMSZ korrektúrázásával foglalkoztam
Schwendtner Rékával kiértesítettük a Repohár pályázat pályázóit
Barabás Zoltán által tartott HÖK történelem előadáson vettem részt
Prezentációt készítettem a HK továbbképző hétvégére PR témában
HK továbbképző hétvégén vettem részt
HK továbbképző hétvégén PR szekciót tartottam és adtam elő a témában
Felkészültem a hónapban tartott tudásfelmérőkre
Gazdasági megbeszélésen vettem részt
Szabó Dánielnek segítettem beszámoló közzétételben
Puskely Gergővel igénylést adtunk le az EHK irodába

Értékelés
A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:
● Összesített pont: 108,72 pont
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A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 92.400 Ft
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