Jagudits Enikő
Hallgatói Képviselet
beszámoló
2020. szeptember 1. – 2020. szeptember 30.

Alapfeladatok
Kötelező ülések, bizottságok
🗸 Hallgatói Képviselet rendes ülése (09.04., 09.07., 09.14., 09.28.)
🗸 Hallgatói Képviselet rendkívüli ülése (09.20., 09.21.)
🗸 Stratégiai Bizottság (09.03.)
Feladatkör – Hallgatóicsoport-felelős
🗸 Állandó kapcsolattartás a hallgatói csoportok vezetőivel.
🗸 Folyamatos kommunikáció Dóka Antallal az öntevékeny körök kollégiumi szabályozásokat
érintő kérdéseivel kapcsolatban.
🗸 MISZISZ diákmunka megkeresés (lázmérés a kollégiumokban) továbbítása a hallgatói
csoportok vezetői felé.
🗸 Az öntevékeny körök vezetőinek tájékoztatása az új teremfoglalási rendszerről és a
gyűlésekre vonatkozó kollégiumi szabályokról.
🗸 A Bercsényi 28-30 vírushelyzetre vonatkozó belső szabályzatának továbbítása az
öntevékeny körök vezetőinek.
🗸 Folyamatos kommunikáció a Tükör öntevékeny körré válni kívánó csoporttal, a
megalakuláshoz szükséges sablonok továbbítása.
🗸 Hallgatóicsoport Bizottság tartása a Tükör öntevékeny körré válni kívánó csoportról.
(09.25.)
🗸 Összefoglaló anyag készítése a Tükör ötleteiből a Képviselet számára.
🗸 Összefoglaló anyag készítése a Képviselet véleményéből a Tükörről.
🗸 Félévkezdő beszélgetések tartása a hallgatói csoportok vezetőivel. (09.24., 09.25., 09.26.)
🗸 Hallgatói csoportok befogadásához szükséges nyilatkozatok és taglisták összegyűjtése és
rendszerezése a Drive tárhelyen.
🗸 Öntevékeny körök vezetői levelezőlista tagságának teljeskörű frissítése.
🗸 Öntevékeny körök vezetőinek elérhetőségeinek frissítése.
Feladatkör - HSB-delegált
🗸 Egyeztetés Beöthy-Molnár Dorottyával a Bercsényi Sportkör tornateremi igényeiről.
🗸 Egyeztetés Walton Mihállyal a sportnormatíva keret kiköltéséről és a sporteszköz
beszerzésről.
🗸 Egyeztetés Visi Anitával a BSK sporteszköz beszerzési priorlistájának módosításáról.
🗸 A módosított sportszer beszerzési lista továbbítása Dovicsin Péternek.
🗸 Többszöri egyeztetés Gátfalvi Eszterrel a tornaterem igénylés menetéről.
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Kiegészítő feladatok
Egyéb bizottságok, munkacsoportok, elvégzett feladatok
🗸
🗸
🗸
🗸
🗸

Belső Gazdasági Bizottság (09.11.)
Belső Oktatási Bizottság (09.24.)
Részvétel közös kérdésíráson Nagy Márton DLA tanszékvezetői pályázatához. (09.23.)
Rendezvény Bizottság (09.25.)
Részvétel a felszívó időszakról szóló bizottságon. (09.30.)

Saját projektek
🗸 Öntevékeny köri SZMSZ sablon frissítése how-to jelleggel.
🗸 Messenger csoport létrehozása az öntevékeny körök vezetőivel, a kommunikáció
felgyorsítása érdekében.
🗸 Öntevékeny köri bemutatkozó plakátok készültének szorgalmazása a kollégiumba.
🗸 Online Öntevékeny Köri Börze (09.18.) szervezése és lebonyolítása
○ Koncepció kitalálása Ács Zsófiával, Antal Jázminnal, Fehér Ákossal, Tóth
Dáviddal, Mudra Andrással és Zalányi Eszterrel (09.10.)
○ Körvezetői gyűlés tartása, melynek témája az öntevköri börze menete volt.
(09.17.)
○ Az Arculat Csoport felkérése az Öntevékeny Köri Börze arculatának
elkészítésére.
○ Egyeztetés Tóth-Könczey Péterrel a börze plakátjának és borítóképének
tartalmáról.
○ Teams csoport létrehozása.
○ Körök párosításának elkészítése.
○ Időbeosztás elkészítése.
○ Facebook esemény létrehozása Antal Jázminnal és Tóth Dáviddal.
○ Egyeztetés a Kari Papír és a HK testületeinek vezetőivel.
Általános képviselői feladatok, egyebek
🗸 Ügyelet tartása a Hallgatói Képviselet irodájában.
🗸 Részvétel a Nagy Márton DLA tanszékvezetői pályázatáról szóló beszélgetésen. (09.28.)
A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 7,59%.
A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 49 500 Ft.
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A Hallgatói Képviselet 2020. szeptember 12-i ülésén, a 81./2020. sz. határozatával elfogadta az
elnökség által a közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot.
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