Beszámoló Szűcs Angelika
Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2021. november 1. és 2021. november 15. közötti
időszakban végzett tevékenységéről

Üléseken való részvétel
●
●
●
●

2021. november 2. - HK ülés részvétel
2021. november 8. - Elektronikus szavazás részvétel
2021. november 9. - Elektronikus szavazás részvétel
2021. november 15. - HK ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

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

Kifizetett összegek ellenőrzésével foglalkoztam.
Területi ütemezést készítettem November hónapra vonatkozóan.
Csapó Boglárkával egyeztettem a jövőbeli pozíciójával kapcsolatban.
Konzultáció ösztöndíjhoz készítettem űrlapokat a hallgatóknak.
Bevittem Frank Ágneshez az adatkezelési dokumentumokat.
Hivatalos dokumentumok ellenőrzésével foglalkoztam.
Átlagos ösztöndíjakra vonatkozó adatokat gyűjtöttem össze.
Gólyatanács eseményre készítettem a területtel kapcsolódóan előadást.
KPB ülésen vettem részt 2021. november 8-án.
Ösztöndíjak előadást tartottam 2021. november 9-én a Gólyatanácson.
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● Pályázati kiírások, adatkezelési törzslap és adatvédelmi tájékoztató véglegesítésével
foglalkoztam.
● Pályázati dokumentáció készítésében segédkeztem Csapó Boglárkának.
● Hivatalos dokumentumok korrektúrázását végeztem el.
● Hangadó ösztöndíj bíráláshoz kerestem elő a beszámolási időszak alatt történő
eseményeket, illetve szervezőket az adatok lekéréséhez.
● Zsótér Emese Vandával egyeztettem a pályázati kiírások helyzetével kapcsolatban.
● Tanulmányi ösztöndíj korrekcióját készítettem el.
● Területet érintő hallgatói megkeresésekkel foglalkoztam.

Oktatási Bizottság:
● Belső Oktatási Bizottság ülésen vettem részt 2021. november 4-én.

Kollégiumi Bizottság:
● KFSZ elolvasásával és véleményezésével foglalkoztam.

Felelősi munkák

Egyéb feladatok
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kari lap utómunkájával foglalkoztam.
Stratégia bizottság ülésen vettem részt 2021. november 3-án.
Jövőbeli Hallgatói Képviselői érdeklődőkkel egyeztettem.
Gólyatanács eseményhez készítettem eseményt és hirdettem.
Gólyatanács eseményre pakoltam.
Személyes teljesítményértékelésen vettem részt Zsótér Emese Vandával.
Belső informatikai rendszer frissítésével foglalkoztam.
Sinkó Zsanettel és Egri Gabriellával egyeztettem a HK utánpótlásával kapcsolatban.
Facebook bejegyzést készítettem az Ösztöndíjakkal kapcsolatban.
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Értékelés
A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:
● Összesített pont: 49,12 pont
A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 41.800 Ft
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