
Beszámoló Szűcs Angelika

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2021. október 1. és 2021. október 31. közötti
időszakban végzett tevékenységéről

Üléseken való részvétel

● 2021. október 4. - Alakuló ülés részvétel
● 2021. október 4. - HK ülés részvétel
● 2021. október 7. - Elektronikus szavazás részvétel
● 2021. október 8 . - Elektronikus szavazás részvétel
● 2021. október 18. - HK ülés részvétel
● 2021. október 25. - HK ülés részvétel
● 2021. október 26. - Elektronikus szavazás részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

Bizottságban végzett tevékenység

Ösztöndíj Bizottság:
● Tanulmányi átlagkalkulátor projekt átnézésével foglalkoztam.
● Belső projektlista frissítésével foglalkoztam.
● Ösztöndíj Bizottság belső szabályozójának elkészítésével foglalkoztam.
● Neptun kérvénnyel kapcsolatban egyeztettem több személlyel.
● Hallgatói Képviselet pályázati kiírásának, adatkezelési tájékoztatójának és törzslapjának a

módosításával foglalkoztam.
● Adatkezelési tájékoztatót és törzslapot vittem be a Jogi Igazgatósághoz.
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● Pályázati kivonatok elkészítésével és hirdetésével foglalkoztam.
● Pályázatok visszaküldésével foglalkoztam.
● Bírálási időszakhoz ütemezést készítettem.
● Hallgatókkal egyeztettem a Tanulmányi ösztöndíj végleges eredményével kapcsolatban.
● Zsótér Emese Vandával egyeztettem az adatkezelési tájékoztatók helyzetével

kapcsolatban.
● Elektronikus pályázati dokumentáció elkészítésével foglalkoztam.
● Pályázati dokumentációhoz hiánypótlást készítettem el.
● Pályázati kiírások véleményezésével foglalkoztam.
● Jó tanuló, jó közélő ösztöndíj adatkezelési tájékoztatójának módosításával foglalkoztam.
● Bizottsági ülést tartottam 2021. október 15-én.
● Kari újság bizottsági részének a véleményezésével foglalkoztam.
● Konzultáció ösztöndíj hallgatói értékeléséhez készítettem űrlapot.
● Csapó Boglárkával egyeztettem.
● Pályázati kiírásokat módosítottunk Csapó Boglárkával.
● Területet érintő hallgatói megkeresésekre reagáltam.

Kollégiumi Bizottság:
● A Kollégiumi GY.I.K. frissítésével foglalkoztam a HK honlapján.
● 2021. október 17. Belső Kollégiumi Bizottsági ülésen való részvétel.

Oktatási Bizottság:
● Belső projektek gyűjtésével foglalkoztam.

Felelősi munkák

Egyéb feladatok

● Sítáboros igényfelmérő űrlap korrektúrázásával foglalkoztam.
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● Részt vettem a HK továbbképző hétvégén 2021. október 1-3. között.
● Új HK tablót készítettem az újonnan megalakult Képviseletnek.
● Hivatalos dokumentumok korrektúrázását végeztem el.
● Képviseleti emlékeztetőket korrektúráztam.
● A HK honlap frissítésével foglalkoztam.
● A képviselet érdeklődőinek készítettem csoportot és informáltam őket az aktualitásokkal

kapcsolatban.
● A HK facebook oldalára készítettem bejegyzéseket.
● Online Gólyatanács eseményeket kezeltem és készítettem.
● Előterjesztésekhez készítettem táblázatot.
● Utánpótlás beosztásával és ütemezésével foglalkoztam.
● Képviseleti beszámolókat tettem ki a HK honlapjára.
● A Hallgatói Képviselet potenciális jelöltjeivel konzultáltam.
● Normatíva részletes táblázat létrehozásával, aktualizálásával foglalkoztam.
● Kivonatokat és elektronikus emlékeztetőket tettem ki a HK honlapjára.
● Sinkó Zsanettel egyeztettem a képviselet jövőképével kapcsolatban.
● Levelező listára beérkező anyagokat olvastam át és reagáltam rájuk.
● Kari lap szerkesztését készítettem el.

Értékelés

A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:
● Összesített pont: 74,00 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 62.900 Ft
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