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1. A szakkollégiumi munka célkitűzései 

Az Edutus Egyetemen a szakkollégiumi tevékenység a TDK mellett a tehetséggondozás 
legmeghatározóbb területe. Legfontosabb célja, hogy a tantervi kereteken túlmutatóan segítse a 
hallgatókat szakmai és tudományos érdeklődésük kibontakoztatásában és felkészítse őket jövendő 
társadalmi szerepük beteljesítésére. A szakkollégiumi vezetők szakmai útmutatásával és a 
szakkollégiumi feladatok révén a szakkollégiumi munka fejleszti a hallgatók írásbeli és szóbeli 
kommunikációs készségeit és egyéb gyakorlati képességeit. Ezen túl jellegéből adódóan hozzájárul 
ahhoz, hogy a szakkollégisták a csoportos munkavégzés és a szakkollégiumi helyzetgyakorlatok által 
közvetlen közelből, a saját gyakorlati tapasztalataikkal tanulhassanak összetartást, önszerveződést, 
demokráciát, vezetői kompetenciákat. 

 

2. Alapelvek 

2. 1. Közösség 

A szakkollégiumi munka alappillére a közösség és az összetartás. A szakkollégium tagjai felkészülnek 
arra, hogy közösségeikben és tágabb közösségükben, azaz a hazájukban, eredményesen fejthessenek 
ki alkotó munkát és így hozzájáruljanak közösségük fejlődéséhez. A közösségben végzett 
tevékenységek, a kommunikációs és vezetői készségek fejlesztése, a team-munka, a csoportos 
közösségi élmények, kirándulások, a közösen végzett szakmai munka, kutatások a közösségi 
szemléletmód megalapozását hivatottak erősíteni. 

 

2. 2. Szakmaiság 

A műhelymunka minden lehetséges eszközzel a szakkollégiumi tagok szakmai felkészültségét, 
ismereteik bővítését támogatja. 

 

2. 3. Tájékozottság 

A szakkollégiumok szakkollégistáikat értelmiségi létre kívánják nevelni. Céljuk tehát, hogy segítsenek 
abban, hogy tagjaik művelt, idegen nyelveket beszélő, tájékozott, széles látókörű, a társadalmi – 
politikai – szociális kérdésekre érzékenyen reagáló értelmiségivé váljanak. 

 

2. 4. Önállóság 

A közösség értékteremtő erejére épülően a szakkollégiumi szemléletmód hozzájárul ahhoz, hogy a 
szakkollégisták önálló gondolkodását, kezdeményező készségét fejlessze.  

 

2. 5. Felelősség 

A közösségi szemléletmód segíti a szakkollégium tagjaiban igényüket az egyéni és a csoporton belüli 
felelősségvállalásra.  

 

3. A szakkollégium feladatai 

3. 1. A szakkollégium alapvető társadalmi feladata, hogy szerepet vállaljon az értelmiségi pályára, 
esetlegesen a vezetői szerepkörre történő felkészítésben. 



5 

 

3. 2. Az egyes szakkollégiumok a kereteik között végzett szellemi munka által gazdagítják a tágabb 
értelemben vett, gazdag magyarországi hagyományokkal rendelkező kollégiumi műhelymunkát. Ilyen 
módon a szakkollégium önálló, független rendszer, amely gazdagítja, és egyben formálja a tudományos 
és – közéletet, a művelődés és a társadalmi élet állandó értékeit. 

 

4. A szakkollégiumi munkában bekapcsolható hallgatói csoportok 

 az alapképzések nappali és levelező tagozatos hallgatói 

 a felsőoktatási szakképzések nappali tagozatos hallgatói 

 a szakirányú továbbképzések hallgatói 

 

5. A szakkollégiumi munkában való részvétel feltételei 

5. 1. Hallgatók 

A Szakkollégium tagja lehet bármely a 4. pontban felsorolt  hallgató, aki elfogadja a szakkollégium 
célkitűzéseit, vállalja és teljesíti a szakkollégiumi munka feltételeit. 

 Részt vesz a szakkollégiumi kurzusok szakkollégiumi vezető által megszabott alkalmain (a 
hiányzás feltételeit a szakkollégiumi vezető szabja meg). 

 Írásbeli munkát készít az általa végzett tudományos munkáról a szemeszterzáró-
rendezvényére. 

 Eredményeit szóbeli előadás formájában is prezentálja. 

 Részt vesz a szakkollégium közösségi eseményein. 

  

5. 2. Oktatók 

A szakkollégiumi munkában önkéntességi alapon részt vehet az Edutus Egyetem minden főállású, 
illetve óraadó oktatója, amennyiben vállalja és elfogadja a következő feltételeket: 

 Legjobb tudása szerint elkötelezetten irányítja a szakkollégium keretei között folyó szakmai és a 
közösségi műhelymunkát. 

 A munka összegzéséről a szemeszter végén záró rendezvényt szervez. 

 Dokumentálja a szakkollégiumi munkát (féléves tematikák elkészítése, jelenléti ívek, 
ösztöndíjszerződések, féléves értékelő táblák és a szakkollégium keretében létrejött 
publikációk, konferencia-előadások adminisztrációja).  

 

6. A szakkollégista kötelességei és jogai 

6. 1. Kötelességek 

 A szakkollégista vállalja, hogy szakmai, tanulmányi és kutatási programját a szakkollégiumi 
vezetője segítségével a legjobb tudása szerint teljesíti. 

 Részt vesz a kötelező képzéseken. 

 Kutatómunkájáról szemeszterenként írásos és szóbeli beszámolót készít, legjobb tudása és 
képességei szerint támogatja az Egyetemen folyó tudományos munkát. 
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 Részt vesz a szakkollégiumi kurzusokon és a közösségi rendezvényeken. 

 Többszörös hiányzás, illetve a beszámoló elmaradása az ösztöndíj-támogatás kifizetésének 
felfüggesztését, illetve a szakkollégiumi munkából való kizárást eredményezheti. 

 

6. 2. Jogok 

 A kollégista részt vehet a szakkollégiumi képzéseken, műhelyvitákon, szakmai 
tanácskozásokon, konferenciákon, kerekasztal-beszélgetéseken és kulturális programjain. 

 A kollégista jogosult szakmai kutatási programjához szakmai vezető (szakkollégiumi vezető) 
segítségét igénybe venni.  

 A kollégista jogosult hazai vagy külföldi konferenciákon, különösen a TDK-n, hallgatónként részt 
venni, vagy előadást tartani, a publikációs lehetőséget kihasználni. 

  A kollégista jogosult részt venni a szakkollégiumi vezető által szervezett, összefogott kutatási 
tanulmányi utakon. 

 

7. Jelentkezés és felvétel az Edutus Egyetem szakkollégiumi műhelyeibe 

 Az indítandó szakkollégiumok köréről a szakkollégium vezetői által elkészített tematikák alapján 
a hallgatók szemeszterenként a Neptunból értesülhetnek, valamint ugyanitt jelentkezhetnek a 
meghirdetett kurzusokra. 

 A szakkollégiumok elindításáról a jelentkezések alapján az Egyetem vezetősége dönt. 

 A működő szakkollégiumok hallgatói szakkollégiumi vezetőjük értékelése alapján ösztöndíjban 
részesülnek. 

 A szakkollégiumok vezetői az általuk vezetett szemináriumokon, illetve előadásaikon is 
felhívhatják a hallgatók figyelemét az általuk indítandó programokra, illetve személyesen is 
meghívhatják arra az arra alkalmasnak ítélt hallgatóikat.  

 

8. Záró rendelkezések 

Jelen szabályzatot az Edutus Egyetem Szenátusa a 2018. augusztus 31-i ülésén a 92/2018. (aug. 31.) 
számú határozatával elfogadta. A szabályzat 2018. szeptember 1. napján lép hatályba. 
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1. számú melléklet 

 

 

SZAKKOLLÉGIUMI TEMATIKA 

 

 

Szakkollégium címe: 

 

 

Kiknek: 

 

 

Hol?  

 

 

Szakkollégium célja: 

 

 

Tárgyalt főbb témák: 

 

 

Alkalmazott módszerek: 

 

 

A hallgatók számára elérhető addicionális tudás jellege: 

 

 

A téma újszerűsége, fontossága: 

 

 

Szakirodalom: 

 

 

Szakkollégium vezetője:  

 


