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Kiss Gabriella 

Kari Diákjóléti Bizottság elnök 

2015. március 23. – 2015. április 19. 

 

 Szakmai Kari BME pályázatok véglegesítése: átnéztem az össze pályázatot megnéztem, hogy jók-e az adott 

pontszámok, igazolások 

 Rendkívüli Kari Diákjóléti Bizottság ülés: Szakmai Kari BME pályázatok eredményének kidolgozása, 

javaslattétel 

 Kari Diákjóléti Bizottság ülés: Sportszervezői ösztöndíj pályázati kiírás elkészítése, KFSZ módosítás 

 Válaszadás a Kar Kiválós Hallgatója pályázattal kapcsolatos kérdésekre 

 Szakmai Kari BME és Közösségi Kari BME pályázatok eredményének kiküldése  

 Szociális pályázatok adatszolgáltatásához kapcsolódó információk kiküldése, űrl ap és táblázat elkészítése 

 Külső Szociális Bizottság ülés: adatszolgáltatás, a szociális rendszer jövője 

 Külső Szociális Bizottság feladat elkészítése: hogyan folyt a szociális pályázatok elbírálására való felkészülés 

és a vizsga 

 Rendezvényszervező Csoport hétvégéjén való részvétel 

 Bevittem a Szakmai Kari BME és Közösségi Kari BME pályázatok az EHK irodába 

 Feltöltöttem a honlapra a márciusi ösztöndíjak eredményét 

 Feltöltöttem a honlapra a sportszervezői ösztöndíj pályázati kiírását,  valamint elkészítettem a papír alapú és 

online  pályázati adatlapot 

 Beszélgettem Máthé Izabellával az RCs pontrendszerének kialakításáról a közösségi pontozáshoz  

 Kari Diákjóléti Bizottság ülés: pályázatfigyelő rendszer, öntevékeny körök közösségi pontozása, körvezetők 

kiemelése 

 Válaszadás a Kar Kiválós Hallgatója pályázattal kapcsolatos kérdésekre 
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 HALLGATÓI KÉPVISELET telefon/fax: 463-4160 

 Szakmai Kari BME díjazottak Kari Tanácson való részvételének összesítése  

 Kar Kiváló Hallgatója ügyintézés, telefonálás, alkalmas pályázók megkeresése  

 Kar Kiváló Hallgatója hiányok összegyűjtése 

 Kari Diákjóléti Bizottság ülés: RCs pontozás, Utazási és Konferencia pályázatok elbírálása  

 Kari pályázatok összegyűjtése az EHK számára: időpontok, bírálás módja és elvei, szükséges dokumentumok  

 Sportszervezői ösztöndíj pályázati kiírás módosítása, alkalmas pályázók megkeresése, hiánypótlás 

összegyűjtése, igazolások kérése az EHK sportreferensétől  

 Kar Kiváló Hallgatója tanulmányi pontszámok összegyűjtése és a végleges eredmény elkészítése 

 Kari Diákjóléti Bizottság ülés: Kar Kiváló Hallgatója pályázatok elbírálása 

 Kar Kiváló Hallgatója pályázatok elbíráláshoz előkészülés: táblázat készítése, pontrendszer  

 Rendkívüli KDJB ülés: Sportszervezői ösztöndíj pályázatok elbírálása, Utazási és Konferencia pályázatok 

elbírálása 
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