PAPP INEZ ANNA
HAVI BESZÁMOLÓ

a 2021. 11 1. és 2021. 11 30. között végzett tevékenységéről

ÜLÉSEKEN, BIZOTTSÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL










2021.11.03. - HK ülés
2021.11.10. - HK ülés
2021.11.24. - HK ülés
2021.11.22. - Rendkívüli HK ülés
2021.11.30. - Rendkívüli HK ülés
2021.11.03. - ESZB ülés, ahol
 a 2021/2022. tanév őszi féléves Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás
pályázatok végleges eredménye ellen benyújtott, a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság által
 elfogadott fellebbezések új eljárás szerinti végleges eredményére tett javaslatról,
 a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatokat bírálók ösztöndíjáról szóló
javaslatról, és
 az önköltséges hallgatók rendkívüli szociális ösztöndíjáról volt szó
2021.11.14. - Juttatási Bizottsági ülés, ahol
 javaslatokat gyűjtöttünk össze az Igazoláslista módosítására
2021.11.22. - Juttatási Bizottsági ülés,
 ahol az előző rendszeres szociális ösztöndíj pályázat bírálási időszakról szóló
visszajelzésekről, tapasztalatokról volt szó, és
 a következő rendszeres szociális ösztöndíj pályázat bírálási időszakra készítettünk terveket
az időszak minél nagyobb hatékonyságáért

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK





2021.11.14. - Juttatási Bizottsági ülést tartottam, ahol
 javaslatokat gyűjtöttünk össze az Igazoláslista módosítására
2021.11.22. - Juttatási Bizottsági ülést tartottam, ahol az előző rendszeres szociális ösztöndíj
pályázat bírálási időszakról szóló visszajelzésekről, tapasztalatokról volt szó, és
 a következő rendszeres szociális ösztöndíj pályázat bírálási időszakra készítettünk terveket
az időszak minél nagyobb hatékonyságáért
ESZB elektronikus szavazáson vettem részt 1 alkalommal
 az önköltséges hallgatók rendkívüli szociális ösztöndíja pályázati kiírás elfogadására,
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a rendkívüli szociális ösztöndíj december 10-én kifizetésre kerülő eredményeinek
elfogadására és
 a rendkívüli szociális ösztöndíj eredményeinek elfogadására
Értesítettem a bírálókat, hogy adják le a bírálói ösztöndíjat és a MŰEPER teszteléséért járó
ösztöndíjat
A KFB-JB tábor szervezésével foglalkoztam
Hallgatói és bírálói kérdőíveket véleményeztem
Igazoláslistát önállóan véleményeztem
Véleményeztem a TJSZ 4. mellékletének módosítását
Elkészítettem és javítottam a tanulmányi ösztöndíj korrekcióját









JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK


Hallgatói leveleket válaszoltam meg 4 alkalommal

EGYÉB FELADATOK








Ügyeletet tartottam 1 alkalommal
Csapatépülést szerveztem a Juttatási Bizottság számára
Részt vettem az Őszi HK táborban
Részt vettem a Nyílt napon
HK elektronikus szavazásain vettem részt
Részt vettem a tisztújító ünnepségen
Részt vettem az ÁB osztón

A BESZÁMOLÓRA KAPOTT PONTSZÁM: 30,5 PONT
A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 30 500 FT
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