FELHÍVÁS!
A Széchenyi István Egyetem – Egyetemi Hallgatói Önkormányzata
pályázatot hirdet a Audi Hungaria Járműmérnöki Kar

KARI ELNÖK
pozíciójának betöltésére.
A pályázás feltétele, hogy a pályázó a Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria
Járműmérnöki Karának aktív, nappali tagozatos hallgatója legyen.
A Kari Elnök feladata:
•

irányítani a kari hallgatói önkormányzat munkáját,

•

felel a kar hallgatóinak képviseletéért minden kari szintű egyetemi és azon kívüli
fórumon,

•

képviseli a kar minden hozzá forduló hallgatóját, vagy gondoskodik a
képviseletéről,

•

ellátni azokat a feladatokat, amelyeket a hallgatói kari bizottság munkája során
ráruház,

•

dokumentálni a hallgatói kari bizottság által végzett munkát, biztosítja a hallgatói
kari bizottság ülésein készült jegyzőkönyvek hozzáférhetőségét,

•

rendszeres beszámolási kötelezettséggel tartozik a hallgatói kari bizottságnak,

•

részt venni a karhoz tartozó hallgatói szakbizottságok munkájában,

•

a benyújtott pályázatok és javaslatok alapján dönt a kar számára megállapított
jutalmazási keret felhasználásáról,

•

koordinálni a tantárgyi programok összegyűjtését kari szinten,

•

kari szinten megszervezni a hallgatói közreműködést a Tudományos Diákköri
Konferencia lebonyolításában,

•

kari szinten megszervezni a hallgatói közreműködést az oktatók munkájának
hallgatói véleményezésében,

•

felügyelni a kari hallgatói önkormányzat által leltárba vett tárgyakat és felelős a
leltározásért.

A megválasztott kari elnök lelkiismeretes munkájáért jutalmazásban részesülhet.
A feladatok leírása nem teljeskörű.
A Kari elnök mandátuma két évre szól.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
-

a hallgató önéletrajzát (legfeljebb 2 oldal terjedelemben, kiemelve az előnyös
elbírálásnál számba vehető elemeket),

-

a képviselt hallgatók 2%-nak támogató aláírását (jelölőlap),

-

motivációs levelet, hogy miért gondolja, hogy alkalmas a feladatra (legfeljebb 1
oldal),

-

elérhetőségeket.

Jelentkezési időszak:

2017. november 6. (hétfő) 9:00 – november 13. (hétfő) 16:00

A pályázat leadási határideje:
A pályázat leadásának helye:

2017. november 13. (hétfő) 16:00
Hallgatói Információs és Szolgálató Központ (AKIK, ÚT. 106.)

A beérkezett pályázatok feldolgozásának határideje:

2017. november 20. 16:00

A pályázat elbírálása a beérkezett pályázatok feldolgozását követő első Kari gyűlésen
esedékes.

Máté Eszter
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Elnök

Győr, 2017. október 22.
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