R. Nagy Tibor Beszámoló
A Kari Hallgatói Tanácsban 2017. november 18. − 2018 január 2. időszakban végzett
tevékenységről
Az elmúlt időszakban hozzávetőlegesen Szöveg beírásához kattintson ide. órát foglalkoztam a Kari
Hallgatói Tanácsban rám bízott feladatokkal – KHT üléseket kivéve –, melyeket az alábbiakban
részletezek.

KHT Üléseken való részvétel
2017.11.20. – KHT ülés részvétel
2017.11.27. – KHT ülés részvétel
2017.12.04. – KHT ülés részvétel
2017.12.08. - KHT rendkívüli ülés részvétel
2017.12.11. – KHT ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel
Szöveg beírásához kattintson ide.

Bizottságban végzett tevékenység
Szöveg beírásához kattintson ide.

Egyéb felelősi munkák
Egyetemi Hallgatói Képviselet
 Tájékoztattam a KHT tagjait az EHK-ban folyó ügyekről, az EHK által kiadott
feladatokról és azok határidejéről.
 Közvetítettem az EHK és a KHT között az információkat és a felmerült kérdéseket.
 Képviseltem a Kari álláspontot a tárgyalt ügyekben.
 Elvégeztem az EHK-ban vállalt feladataimat.

Egyéb feladatok

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Kari Hallgatói Tanács

1111 Budapest, Kruspér utca 2.
Telefon: 463-1508, Fax: 463-3718
www.kht.vpk.bme.hu

Az elmúlt időszakban hozzávetőleg Szöveg beírásához kattintson ide. órát foglalkoztam nem
posztomhoz köthető feladatokkal, melyek az alábbiak:







Részt vettem az Egyetemi nyílt napon (~4 óra)
Segédkeztem a KHT Alumni vacsora megszervezésében, több alkalommal egyeztettem
Suhajda Richárddal (EHK), Kovács Klementinával és a szolgáltató illetékeseivel (~ 2 óra)
Katona Rebekával és Lovas Tamással egyeztettem a TVSZ által előírt kötelezően kiírandó
második pótlási alkalmakról
A bútor közbeszerzésről egyeztettem a Kovács Klementinával és javaslatokat tettem a
beszerzendő termékekre
Véleményeztem a levelezőlistára érkező anyagokat
Oktatási ügyekben válaszoltam Hallgatói megkeresésekre és segítettem az Oktatási
Bizottság munkáját

Értékelés
A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:




Jelenlét pont: 21 pont
Munka pont:
o Bizottságban végzett tevékenység: 4 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 47 pont
Összesített pont: pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 36 000 Ft
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