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1.§ 

A Szabályzat hatálya, szakkollégista kötelességei 

(1) Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Szakkollégium minden tagjára a szakkollégista tagság 
létrejöttétől annak megszűnéséig. 

(2) A szakkollégista kötelessége, hogy a szakkollégiumi tanulmányait a Szakkollégiumhoz 
méltó módon, felelősséggel teljesítse. 

2.§ 

A Szakkollégium tanulmányi rendje 

(1) A Szakkollégium tanulmányi rendje az alapképzésben, az egységes osztatlan képzésben, a 
mesterképzésben jogviszonnyal rendelkező részt vevő szakkollégistára vonatkozik. 

 (2) A Szakkollégium nem azonos a felsőoktatási tanulmányoknak keretet adó felsőoktatási 
intézménnyel, tagjai a felsőoktatási képzésük elvégzését igazoló oklevelet a felsőfokú 
tanulmányaik helyszínéül szolgáló felsőoktatási intézményben szerzik meg. 

(3) A Szakkollégiumi tehetséggondozás formája a kiscsoportos, szemináriumi oktatás/kutatás, 
előadás, egyéni konzultáció, közösségi program a szorgalmi időszakban kéthetente minimum 2 
órában, a Szakkollégium által meghatározott helyszínen. 

(4) Ha a szakkollégista abbahagyja tanulmányait, elveszíti szakkollégista tagságát. 

(5) A Szakkollégiumi tagság feltétele a valamelyik oktatási és kutatási szervezeti egységben 
igazolt szakmai tevékenység folytatása. A szakkollégista a tanév során konzultáció céljából 
köteles szakmai vezető tanárt/mentort választani, a szakmai vezetőjével rendszeres kapcsolatot 
tartani, valamint minden félévben legalább egy alkalommal konzultációs jelleggel személyesen 
is beszámolni az elvégzett munkáról. Szakmai vezető tanár csak minősített oktató lehet. 

(6) A szakkollégista köteles vállalni, hogy minden évben a Szakkollégiumi vezető tanárral 
előzetesen egyeztetett formában részt vesz valamely felsőoktatási vagy tudományos/kutató 
intézményt legalább két szakmai rendezvényén szervezői/előadói/résztvevői minőségben.  

(7) A Szakkollégiumi tagság feltétele a Tudományos Diákköri Konferencián (TDK) való 
részvétel, valamint a TDK-hoz kapcsolódó szakmai programok (minimum kettő/tanév) aktív 
látogatása. 

(8) A szakkollégista tagságának minden tanévében az adott év során végzett szakmai/közéleti 
tevékenységének eredményeiből írásos dolgozatot készít az adott szakterület elvárásainak 
megfelelő terjedelemben és formában. 

(9) A szakkollégista tagságának minden tanévben az adott szorgalmi időszak során végzett 
szakmai gyakorlatának, kutatásainak közéleti tevékenységének eredményeiből konferencia-
előadást készít, amit előzetes felkérés és megbeszélés alapján bemutat a Szakkollégium 
megfelelő szakmai fórumain. 



3. § 

A nyelvtanulásra vonatkozó követelmények 

(1) A Szakkollégium, a szakmai színvonal emelésére minden félévben szaknyelvi kurzusokat 
szervezhet. 

(2) A szakkollégista a félév során vállalja, hogy a Szakkolégium által szervezett szaknyelvi 
kurzusokon részt vesz. 

4.§ 

TF Mag 

(1) A szakkollégista köteles vállalni részvételt a Szakkollégiumi újság működésének 
fejlesztésében. 

(2) A szakkollégista minden tanévében az adott félév során végzett szakmai gyakorlatának, 
kutatásainak, közéleti tevékenységének eredményeiből közleményt készít a tudományos 
elvárásoknak megfelelő terjedelemben és formában a szakkollégiumi újság számára. 

5. § 
 

Záró rendelkezések 
 

(1) Jelen Szabályzatot a Közgyűlés 2022. április 7. napján az 1. számú határozatával fogadta 
el, hatályos 2022. április 7. napjától.  
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