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Antal Jázmin 

Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2020. november 16. – 2020. november 30.

 

Alapfeladatok 

Kötelező ülések, bizottságok 

🗸 Hallgatói Képviselet rendes ülése (11. 16., 11. 23., 11. 30.) 

🗸 Hallgatói Képviselet rendkívüli ülése (11. 21.) 

 

 

Feladatkör – Kommunikációfelelős 

🗸 EHK által működtetett BME hírcsatorna figyelemmel kísérése. 

🗸 Kari HK elnöksége által továbbított hirdetmények megosztása a megfelelő kommunikációs 

felületeken. 

🗸 HK Facebook oldal és csoportok figyelemmel kísérése és adminisztrációja 

🗸 Az info@epiteszhk.hu e-mail címre érkező megkeresések megválaszolása, hirdetések 

továbbítása a hallgatók felé. 

🗸 epiteszHK Instagram profil működtetése, az oda beérkező kérdések megválaszolása.  

 

Kiegészítő feladatok 

Egyéb bizottságok, munkacsoportok, elvégzett feladatok 

🗸 Belső Oktatási Bizottság (11. 18.) 

🗸 Bleső Szociális Bizottság (11. 25.) 

🗸 Részvétel a Gólyaoktatáson (11.26.) 

🗸 Nyílt Nap segítése, a megfelelő hirdetmények hirdetése a bme.epitesz és az epiteszhk 

Instagram felületeken. 

🗸 Részvétel a Nyílt Nap ötletelésében, játékok kitalálásában (11. 24.) 

 

Saját projektek 

🗸 Kérvény projekt, 39 kérvény kigyűjtése. 

🗸 Tárgygráf projektben való részvétel, gyűlésen való részvétel (11. 19.) 

 

Általános képviselői feladatok, egyebek 

🗸 Online ügyelet tartása a Hallgatói Képviselet irodájában. 

🗸 A Hallgatói Képviselet üléseiről készült emlékeztetők véleményezése. 

🗸 Hallgatói Képviselet zárthelyi dolgozat oktatásán való részvétel. (11. 28.) 

🗸 Rendes és levélszavazáson való részvétel. 
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🗸 A felszívó időszak lezárásakén tartott “HK napon” való részvétel. 

 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 4,75 %. 

 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi pontja 13 pont. 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 13 000 Ft. 

 

A Hallgatói Képviselet 2020. november 16-i ülésén, a 152./2020. sz. határozatával elfogadta az 

elnökség által a közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 
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