Jagudits Enikő
Hallgatói Képviselet
beszámoló
2021. február 1. – 2021. február 28.

Alapfeladatok
Kötelező ülések, bizottságok
🗸 Hallgatói Képviselet rendes ülése (02.02., 02.08., 02.15., 02.22.)
🗸 Kari Tanács (02.10.)
🗸 Kari Tanulmányi Bizottság (02.09.)
Feladatkör – Oktatási referens
🗸 Folytonos egyeztetés a tanszéki oktatási felelősökkel és Jancsó Miklóssal a
teljesítményértékelési terv kapcsán.
🗸 Végleges teljesítményértékelési ütemterv elkészítése, közzététele a hivatalos levelező listán
és a HK honlapon, továbbítása Lepel Adriennek.
🗸 Egyeztetés Antal Jázminnal a teljesítményértékelési ütemterv hirdetéséről különböző
csatornákon.
🗸 Hallgatói levelek megválaszolása.
🗸 Egyeztetés Lepel Adriennel.
○ Hallgatói levelek kapcsán felmerülő kérdések
○ Neptun előkövetelmény beállítások javítása
🗸 Hallgatók tájékoztatása
○ Rajz 2 c. tárgy és Matematika 2 c. tárgy megfelelő felvétele a Neptunban
(Facebook csoport)
○ Műemlékvédelem c. tárgy előkövetelményei
🗸 Egyeztetés Heincz Dániellel, az Épületszerkezettani Tanszék oktatási felelősével.
○ Alapszigorlat létszámlimit
○ Épületszerkezettan 5 tárgyekvivalencia
○ Bsc és osztatlan képzésben résztvevő hallgatók külön tankörbe sorolása
🗸 Egyeztetés Gáspár Orsolyával a Különleges tartószerkezetek c. tárgy Zárthelyi dolgozatainak
pontos időpontjáról
🗸 Egyeztetés Hegyi Dezsővel a Szilárdságtan alapszigorlat részvizsga eredményeinek
érvényességéről.
Kiegészítő feladatok
Egyéb bizottságok, munkacsoportok, elvégzett feladatok
🗸 Belső Pályázati Bizottság (02.02., 02.23.)
🗸 Belső Szociális Bizottság (02.26.)
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🗸 Utánpótlás Bizottság (02.03., 02.17.)
🗸 Beszélgetés a normatívaosztásról (02.17.)
🗸 Beszélgetés a tanulmányi ösztöndíjról (02.20.)
Feladatkör segítése
🗸 Működési felelős
○ HK honlap oktatással kapcsolatos anyagainak átnézése
Saját projektek
🗸 Tárgygráf projekt
○ Alkalom szervezése a tárgylexikon készítésének módjával kapcsolatban.
(02.16.)
🗸 ZH ütemterv ellenőrzés
○ Táblázat készítése az ellenőrzések vezetéséhez
○ Eltérések jelzése a tanszékek irányába
🗸 Honlapon lévő anyagok újragondolása, frissítése
○ Belső Oktatási Bizottság tartása (02.26.)
○ Új formájú mintatanterv alapjának elkészítése
Általános képviselői feladatok, egyebek
🗸
🗸
🗸
🗸

Ügyelet tartása a Hallgatói Képviselet online felületein.
A Hallgatói Képviselet üléseiről készült emlékeztetők véleményezése.
Részvétel Takács Lajos, tanszékvezető jelölttel való beszélgetésen. (02.02.)
Részvétel a Képviselet számára tartott belső oktatáson. (02.06.)

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 7,72 %.
A képviselő fenti időszakra vett közösségi pontja 44,5 pont.
A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 44 500 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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