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Varga Sarolta  

Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2020. november 1. – 2020. november 15.

 

Alapfeladatok 

Kötelező ülések, bizottságok 

🗸 Hallgatói Képviselet rendes ülése (11. 01., 11. 09.) 

🗸 Egyetemi Szociális Bizottság (11. 09.) 

 

Feladatkör – Alelnök 

🗸 Képviselők munkájának folyamatos felügyelete. 

🗸 Felkészülés a Hallgatói Képviselet üléseire Macsek Katával és Zakor Fruzsinával. 

🗸 Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat elbírálása Macsek Katával és Zakor Fruzsinával. 

🗸 Cikluskezdő beszélgetéseken való részvétel. 

🗸 Új képviselőknek tudásfelszívó házi feladat készítése. 

 

 

Feladatkör – Szociális referens 

🗸 ESZB, KSZB levelezőlistára érkező anyagok megismerése, eseti feladatok elvégzése. 

🗸 Hallgatói levelek megválaszolása. 

🗸 Bírálói ösztöndíj adatlapjainak levitele az Egyetemi Hallgatói Képviselet irodájába. 

🗸 Bírálói ösztöndíj és vizsgáztatás adatainak átnézése. 

🗸 HSZB gyűlésről összefoglaló e-mail írása a levelezőlistára. 

🗸 HK közeli rendszeres szociális ösztöndíj pályázók emlékeztetése az igazolások elvitelére. 

 

 

Feladatkör – Gólyatanács-elnök 

🗸 Gólyatanács-gyűlés tartása (11. 04.) 

○ alkalom hirdetése a Gólyatanács tagjainak 

○ Zalányi Eszter megkeresése, egyeztetés az alkalom témájáról 

○ helyszín foglalása a gyűlés utáni csapatépítéshez 

🗸 Gólyatanács gyűlés tartása online (11. 14.) 

○ alkalom hirdetése a Gólyatanács tagjainak 

○ Paulik Panna megkeresése, egyeztetés az alkalom témájáról 

🗸 Egyeztetés Szabó Dániellel a következő időszak Gólyatanács programjairól (11. 05.). 

🗸 Korábbi gyűlések jelenléteinek felvezetése a jelenléti táblázatba. 
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Kiegészítő feladatok 

Egyéb bizottságok, munkacsoportok, elvégzett feladatok 

🗸 Belső Oktatási Bizottság (11. 06.) 

🗸 Közösségi ösztöndíj bírálás (11. 13.) 

🗸 “Általános HÖK működés” oktatáson való részvétel (11. 06.)  

 

Saját projektek 

🗸 Közös ösztöndíj beszámoló írás szervezése és tartása (11. 05.) 

🗸 Segédkezés a Hallgatói Képviselet irodájának kitakarításában (11. 10.) 

Általános képviselői feladatok, egyebek 

🗸 Ügyelet tartása a Hallgatói Képviselet irodájában. 

🗸 A Hallgatói Képviselet üléseiről készült emlékeztetők véleményezése. 

🗸 A Hallgatói Képviselet belső levelezőlistájára érkező anyagok megismerése, véleményezése 

 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 7,42%. 

 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi pontja 21 pont. 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 21 000 Ft. 

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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