Beszámoló Szűcs Angelika
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 26. - HK ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
Ösztöndíj Bizottság
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Belső projektek ellenőrzését végeztem el.
Sportösztöndíj és Közösségi ösztöndíj eredményeinek hirdetésével foglalkoztam.
Kari pályázati kiírások vizsgálatával foglalkoztam.
Általános területi feladatkör leírásával foglalkoztam.
Belső projektlista frissítését végeztem el.
Tanulmányi ösztöndíj korrekciójának az elkészítésével és továbbításával foglalkoztam.
Ösztöndíj Bizottság ülést tartottam 2021. április 11-én.
Fontos határidőkkel kapcsolatban nyújtottam tájékoztatást a bizottság számára.
Korrekciós feladatot készítettem, fogalmaztam meg a bizottság számára.
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● A bizottsági tagok ráérését mértem fel a bizottsági ülés állandó időpontjával
kapcsolatban.
● Elektronikus dokumentáció elkészítésével foglalkoztam május 10-ei kifizetési időpontra.
● Papír alapú dokumentáció elkészítésével foglalkoztam május 10-ei kifizetési időpontra.
● Dokumentáció hiánypótlását készítettem el.
● A bizottság korrekciós feladatának ellenőrzésével foglalkoztam.
● Területet érintő hallgatói megkeresésekre reagáltam.
● A kötelező területi feladatköröket foglaltam össze és hívtam fel a bizottsági tagok
figyelmét.
● Pauza Zsuzsannával egyeztettem a közösségi pontozótábla módosításával kapcsolatban.
● Sárvári Tamással egyeztettem a közösségi pontozótábla módosításával kapcsolatban.
● Lipcsei Attilával egyeztettem a közösségi pontozótábla módosításával kapcsolatban.
● Kádár Mátéval és Varga Tamással egyeztettem a közösségi pontozótábla módosításával
kapcsolatban.
● Továbbítottam a pályázati kiírás módosítására tett javaslatot az illetékes személyeknek.
● Halászi Noémivel, Juhász Sárával, Vokoun Dániellel, Sebesy Csanáddal és Szabó
Dániellel egyeztettem a közösségi pontozótábla módosításával kapcsolatban.
● A bizottsági tagok ráérését mértem fel a félév végét összefoglaló teljesítményértékelések
végett.
● Félév végét összefoglaló személyes teljesítményértékelésen vettem részt Kövér Fannival.
● Félév végét összefoglaló személyes teljesítményértékelésen vettem részt Bátori
Boglárkával.
● Móczik Rékának tartottam területi ismertetőt.
● Félév végét összefoglaló személyes teljesítményértékelésen vettem részt Szabó Dániellel.
● Félév végét összefoglaló személyes teljesítményértékelésen vettem részt Papp
Bendegúzzal.
● Körvezetők kiértesítését tettem meg a közösségi pontozótábla változásával kapcsolatban.
● Tanulmányi korrekció tudásátadást tartottam a bizottság számára.
● Belső projektlista frissítésével foglalkoztam.
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Csapó Boglárkának tartottam területi ismertetőt.
Félév végét összefoglaló személyes teljesítményértékelésen vettem részt Sinkó Zsanettel.
Kékesi Mártonnak tartottam területi ismertetőt.
Hallgatói GY.I.K projekttel foglalkoztam Sinkó Zsanettel és Kékesi Mártonnal.

Kollégiumi Bizottság
● Kibővített Kollégiumi Bizottság ülésen vettem részt 2021. április 27-én.

Felelősi munkák

Egyéb feladatok
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Zsótér Emese Vandával egyeztettem a közös előadásunkkal kapcsolatban.
Részt vettem az e-HK továbbképző napon 2021. április 10-én.
Korrektúráztam a képviseleti ülés emlékeztetőit.
Szabó Dániel által tartott tudásátadáson vettem részt.
Csete Balázzsal egyeztettem az aktualitásokkal kapcsolatban.
“Celebek” tudásfelmérésre készültem fel.
Csete Balázzsal készítettem előadást a HNOR-ből.
Öntevékeny köri SZMSZ átolvasásával, javaslattételével foglalkoztam.
HÖK SZMSZ 1. számú mellékletének módosításával foglalkoztam.
Csete Balázzsal készítettem felmérőt a HNOR-ből.
Levelező listára beérkező egyéb feladatokat olvastam el és reagáltam rájuk.
Stratégiai Bizottság ülésen vettem részt 2021. április 16.
Az ÉMK HÖK SZMSZ véleményezésével foglalkoztam.
Csete Balázs által tartott előadáson vettem részt 2021. április 18-án.
Barabás Zoltán által tartott HÖK történelmes előadáson vettem részt.
Szabó Dániellel és Zsótér Emesével gyűjtöttem adatokat a HK Timeline projekthez.
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Zsótér Emesével készítettem előadást a a TJSZ-ből.
Előadást tartottam Zsótér Emesével a TJSZ-ből.
Stratégiai Bizottság ülésen vettem részt 2021. április 25-én.
Továbbképző hétvégén vettem részt 2021. április 24-25. között.
Alumni projekt tagok elérésével foglalkoztam.

PR Munkacsoport
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Jegyzőkönyvek frissítésével foglalkoztam az adategyeztetés miatt.
Éves beszámolók frissítésével foglalkoztam a honlapon.
A HK instagram oldalának a bejegyzéssorozatával foglalkoztam.
Emlékeztetők és emlékeztető kivonatok közzétételét végeztem el.
A HK honlapon lévő ösztöndíj fül szerkesztésével foglalkoztam.
A HK honlapon lévő elektronikus naptár frissítésével foglalkoztam.
A területet érintő általános probléma megfogalmazását végeztem el.
A HK honlapon lévő tanulmányi és ösztöndíjjal kapcsolatos adatok frissítésével
foglalkoztam.
● Közös munkafelület kialakításával foglalkoztam.
● Bővítettem a HK oldalán lévő ösztöndíj füleket az új bizottsági tagokkal.
● Drive aktualizálásával foglalkoztam.

Értékelés
A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:
● Összesített pont: 114,43 pont
A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 97.300 Ft
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