
Beszámoló Schwendtner Réka

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

Üléseken való részvétel

● 2021.04.05. - Elektronikus szavazás részvétel
● 2021.04.12. - HK ülés részvétel
● 2021.04.19. - HK ülés részvétel
● 2021.04.26. - HK ülés részvétel

Bizottságban végzett tevékenység

Rendezvényszervező Bizottság
Bizottságvezetői tevékenységek:

● 2021.04.07. RB ülés tartása
● 2021.04.14. RB ülés tartása
● 2021.04.20. RB ülés tartása
● 2021.04.28. RB ülés tartása
● Külső közösségi pályázatok pontozása
● Egyeztetés Puskely Gergővel és a képviselettel a külső közösségi pontozással

kapcsolatban
● Tudtad-e bejegyzések írása
● Egyeztettem a bizottságtagokkal aktuális teendőikkel kapcsolatban
● Egyeztettem Bene Balázzsal a kari tábor időpontjával kapcsolatban
● Instagram projekt véleményezése
● Méltatások megírása állófogadásra
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● RB drive rendszerezésével foglalkoztam
● Csete Balázzsal egyeztettem Kari táborral és Állófogadással kapcsolatban

Állásbörzével kapcsolatos tevékenységek
● Állásbörze hirdetése ismerősök és a Hallgatói Képviselet számára
● Ismerős cég megkeresése állásbörzére
● Állásbörze szervezésének követése, ellenőrzése
● Egyeztetés Szabó Ákossal, Állásbörze szervezésével kapcsolatban
● Email írása tanszékvezetők számára az állásbörzével kapcsolatban
● Egyeztettünk az RB PR csoporttal állásbörze hirdetésével kapcsolatban
● Aktív részvétel az Állásbörzén

Szponzorációval kapcsolatos tevékenységek
● Cég megkeresés intézése
● Céglista írása és küldése MISZISZ-nek
● Egyeztetés Puskely Gergővel aktuális szponzorációval kapcsolatban
● MISZISZ együttműködés követése
● Telefonon egyeztettem Telek Bencével szponzorációval kapcsolatban
● Részt vettem Petre Dénes és Szabó Ákos szponzorációs oktatásán
● Egyeztettem Kovács Klementinával alapítványi szerződéssel kapcsolatban
● Reklám és alapítványi szerződések előkészítése
● Szponzorációval kapcsolatos adminisztrációval foglalkoztam
● Szerződések menetéről emailt írtam RB tagoknak

Egyéb feladatok

● Irodatakarítás
● Emailek olvasása és véleményezése
● Emlékeztető korrektúrázása
● Előterjesztések, pályázatok elolvasása
● GT és VN logó és karszalag grafika tervező pályázat elkészítése Csete Balázzsal
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● 2021.04.16. Startégiai bizottsági ülés részvétel
● 2021.04.21. Részt vettem a KKB-n
● HÖK SZMSZ véleményezése
● Részt vettem a HNOR-ről szóló előadáson
● HNOR dokumentum átolvasása, tanulása
● Csete Balázzsal kiértesítettem a repohár grafikai pályázat pályázóit
● Repohár grafika módosíttatásával foglalkoztam
● Részt vettem Barabás Zoltán HK történelem előadásán
● Külső közösségi pályázatokat néztem át
● Részt vettem a plakettjelölésekről szóló KKB-n
● Továbbképző hétvége előadásait meghallgattam

Értékelés

A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:
● Összesített pont: 51,85 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 44.100 Ft
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