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STUBÁN DÓRA BESZÁMOLÓ  

KÜLSŐ SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG DELEGÁLT 

KARI DIÁKJÓLÉTI BIZOTTSÁG VEZETŐ 

KÉPZÉSKÓD: 7N-AGM02 

2019. június 14. és 2019. augusztus 20. között végzett tevékenységéről  

HALLGATÓI KÉPVISELETI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL  

  

2019. június 25. Hallgatói Képviseleti ülés 

2019. július 19. Hallgatói Képviseleti ülés 

2019. július 28. Hallgatói Képviseleti ülés 

EGYÉB MEGBESZÉLÉSEKEN, ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

  

2019. június 26 Kari Tanácson való részvétel 

2019. július 28. Gólyatábor szervezői ülésen való részvétel 

2019. július 28. Mesteres Nyárzáró szervezői ülésen való részvétel 

  

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

  

OKTATÁSI BIZOTTSÁGBAN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK  

• Hallgatói Képviselet honlapján az oktatással kapcsolatos Gyakori kérdések fül 

frissítése. 

FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

  

 KARI DIÁKJÓLÉTI BIZOTTSÁG VEZETŐ POSZTTAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK 

• Előterjesztés elkészítése a májusi időszakra vonatkozó Közéleti ösztöndíj és 

Utazási és Konferencia ösztöndíj eredményéről  

• Kari ösztöndíjakról szóló tudásátadásra való felkészülés és az alkalom megtartása 

a Mentorgárda és az Instruktorgárda számára 

• Májusi időszakra vonatkozó ösztöndíjpályázatok dokumentációjának elkészítése 

• Közösségi pontok szimulációjának elkészítése a kar számára Weininger 

Fruzsinával 
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• A Hallgatói Képviseleti ZH-hoz való felkészüléshez a Térítési és Juttatási 

Szabályzat megtanulandó részeinek átnézése 

• Kollégiumi pályázathoz a közösségi pontszámok súlyszámairól szóló 

előterjesztés elkészítése 

• Kollégiumi pályázat közösségi pontjainak összeállítása és megküldése Mráz 

Marcell számára 

• Mentorgárda és Instruktorgárda ZH kérdéseinek összeállítása a kari 

ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatban, és ezen ZH-k kijavítása 

• Kollégiumi férőhellyel kapcsolatos azon fellebbezések felülvizsgálata és a döntés 

indokainak megfogalmazása, melyek a közösségi pontszámokra vonatkoztak  

 

KÜLSŐ SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG DELEGÁLT POSZTTAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK 

• Szociális pályázatokkal kapcsolatos tudásátadásra való felkészülés és az alkalom 

megtartása a Mentorgárda és az Instruktorgárda számára 

• Bírálói vizsgára való felkészülést segítő dokumentumok elkészítése és 

megosztása  

• Bírálói vizsgára való felkészülést segítő alkalomra előkészülés és az alkalom 

megtartása 

• Mentorgárda és Instruktorgárda ZH kérdéseinek összeállítása a szociális 

ösztöndíjakkal kapcsolatban 

• Felsőbbéves kollégiumi férőhelypályázathoz kapcsolódó szociális pályázatok 

pontszámainak rendszerezése és megküldése Mráz Marcell számára 

• Gólyák szociális pályázataihoz kapcsolódó dokumentumok és táblázatok 

összeállítása a bírálók számára 

• Kollégiumi férőhellyel kapcsolatos azon fellebbezések felülvizsgálata és a döntés 

indokainak megfogalmazása, melyek a szociális pontszámokra vonatkoztak 

• Elsőéves kollégiumi férőhelypályázathoz kapcsolódó szociális pályázatok 

pontszámainak rendszerezése és megküldése Mráz Marcell számára 

• Szociális pályázatokkal kapcsolatos hírek közzététele a honlapon 

• Szociális pályázatok bírálása, és a bírálás menetének folyamatos felügyelete 

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK: 

• Tudástár frissítése 

• Kari Alumni tábor szervezésében való segédkezés 

• Gólyatábori Délutáni vetélkedő c. program előszervezése 
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• Hallgatói képviselet honlapján a Gólyáknak fül alatt található Kisokos fül 

frissítése 

• Egyetemünk rendszere c. tárggyal kapcsolatos dokumentumok véleményezése, 

további lehetőségek keresése a tárgy iránti nagyobb érdeklődés elérésének 

érdekében 

• Részvétel az EHK táborban 

• Részvétel a Nyári Tábor szervezői napján 

• Tematikus e-mail címek folyamatos felügyelete 

• Belső Hallgatói Képviseleti írott tudásbázis frissítése 

• Heti ülések jegyzőkönyveinek véleményezése 

ÉRTÉKELÉS 

  

Az értékelt időszakban kapott pontszám: 56,6 pont 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 56.600 Ft 

 


