Beszámoló Szűcs Angelika
Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2021. szeptember 1. és 2021. szeptember 30. közötti
időszakban végzett tevékenységéről

Üléseken való részvétel
●
●
●
●
●
●
●
●

2021. szeptember 6. - HK ülés részvétel
2021. szeptember 10. - Rendkívüli HK ülés részvétel
2021. szeptember 13. - HK ülés részvétel
2021. szeptember 16. - Elektronikus szavazás részvétel
2021. szeptember 18. - Elektronikus szavazás részvétel
2021. szeptember 20. - HK ülés részvétel
2021. szeptember 23. - Elektronikus szavazás részvétel
2021. szeptember 27. - HK ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
Ösztöndíj Bizottság:
●
●
●
●
●

Pályázati kiírások módosításával foglalkoztam.
Neptunos pályázással kapcsolatban egyeztettem az illetékes személyekkel.
Zsótér Emese Vandával egyeztettem a kiírásainkkal kapcsolatban.
Dokumentációra készítettem elő a táblázatokat.
Táblázatok szerkesztése bíráláshoz Zsótér Emese Vandával.
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● Hallgatói Képviselet ösztöndíj és Külső Közösségi ösztöndíj pályázati kiírások
véglegesítésével, hozzájuk tartozó emlékeztető kivonat elkészítésével foglalkoztam.
● Pályázatokat küldtem vissza hiánypótlásra.
● Pályázati dokumentációt készítettem október 8-ai kifizetési időpontra.
● Tanulmányi ösztöndíjat osztottam a 2021/22/1 félévre vonatkozóan Papp Bendegúzzal.
● Pályázati dokumentáció hiánypótlásával foglalkoztam.
● Elektronikus kivonatot készítettem és osztottam meg a HK honlapján.
● Szabó Dániellel egyeztettem a bizottsági tagságának jövőjével kapcsolatban.
● Dokumentáció ütemezéséhez készítettem naptárat.
● Ösztöndíjak belső informatikai rendszerének aktualizálása.
● Tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatban egyeztettem személyekkel.
● KPB levelezőlistára beérkező anyagokat olvastam át.
● Területtel kapcsolatos hallgatói megkeresésekre válaszoltam.
● Pauza Zsuzsannával egyeztettem a közösségi pontozótáblával kapcsolatban.
● Tanulmányi ösztöndíj eredményének a hirdetésével foglalkoztam.
● Bizottsági ülés tartása 2021. szeptember 30-án.

Kollégiumi Bizottság:
● Vásárhelyi Pál Kollégium szobaosztásában segédkeztem.

Felelősi munkák

Egyéb feladatok
●
●
●
●

Gólyatanács eseménysorozat szervezésével foglalkoztam Sinkó Zsanettel.
Képviseleti emlékeztetőket korrektúráztam.
Celebek előadás készítésével foglalkoztam.
Képviselet facebook oldalára készítettem bejegyzéseket.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem
Építőmérnöki Kar
Hallgatói Képviselet

1111 Budapest, Kruspér utca 2.
Telefon: 463-1508
www.emkhk.bme.hu

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sinkó Zsanettel egyeztetem több alkalommal a Gólyatanáccsal kapcsolatban.
Gólyatanács eseménysorozathoz készítettem plakátot és szórólapot.
Egri Gabriellával egyeztettem a Képviselet utánpótlásával kapcsolatban.
A HK honlap Ösztöndíjak fül aktualizálásával foglalkoztam.
Sinkó Zsanettel egyeztettem a HK utánpótlásával kapcsolatban.
A VPK-ban plakátoltam a Gólyatanács eseményhez.
Gólyatanács eseménysorozathoz szerkesztettem képeket.
Gólyatanács facebook eseményt hoztam létre.
A HK instagram oldalára készítettem bejegyzéseket.
Kapui Kristóffal egyeztettem a Gólyatanács sorozat első programjával kapcsolatban.
Belső informatikai rendszer frissítésével foglalkoztam.
A HK honlapon a képviselők frissítésével foglalkoztam.

Értékelés
A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:
● Összesített pont: 61,87 pont
A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 52.600 Ft
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