A szakmai bizottság saját szabályzata
I. A szakmai bizottság ülésezési rendje:
a) A Szakmai Bizottság az SzMR III./I cikk 4. pontjának megfelelően ülésezik.
II. A szakmai követelményrendszer:
a) Minden szakkollégistának szemeszterenként 1 kurzust kell teljesítenie a
Szakkollégium kötelezően meghirdetett kurzusai közül, melyre előzetesen
jelentkezniük kell.
b) A Szakmai Bizottság minden félévben meghirdet fakultatív programokat
(szakmai program), melyekért szakmai pontok adhatók.
c) Minden szakkollégistának az adott szemeszter harmadik hetéig meghatározott
számú szakmai pontot kell összegyűjtenie. Az Szakmai Bizottság garantálja,
hogy az adott félévre meghirdetett minimum szakmai pontszám legalább
kétszeresének megfelelő szakmai programot hirdet a félév során.
d) Harmadévtől kezdődően minden szakkollégistának TDK-konferencián vagy a
Korányi Frigyes Tudományos Fórumon be kell mutatnia tudományos munkáját,
vagy rektori pályamunkát kell készítenie.
i. Ha ezeket egy III. éves szakkollégista nem tudja teljesíteni, köteles egy
pályázatot a Szakmai Bizottságnak beadni:
• A pályázat a dolgozatból és a dolgozatról írt opponensi
véleményből áll.
• A dolgozat követelményrendszere:
 A dolgozat formai követelményei a mindenkori rektori
pályázatnak felelnek meg, azzal a kivétellel, hogy ez
esetben elég, ha a munka minimum 25 000 karakteres,
irodalom- és tartalomjegyzék nélkül.
 A dolgozatot és az arról írt opponensi véleményt
elektronikus formában kell a Szakmai Bizottságnak
benyújtani.
 A dolgozatot író kollégistának kell javaslatot tennie az
opponens személyéről. Ezt a Bizottság nem köteles
elfogadni. A dolgozatot és a javaslatot legkésőbb adott év
augusztus 1-jéig míg az opponensi véleményt augusztus
31-ig kell a Szakmai Bizottsághoz eljuttatni.
ii. Ha ezeket egy IV., V. vagy VI. éves hallgató féléves külföldi
tanulmányútja okán nem tudja teljesíteni, köteles egy, a célországban
látogatott és megismert kutatólaboratórium munkáját előadás
formájában kollégistatársainak prezentálni.
iii. Ha ezeket egy IV. vagy V. éves fogorvostan-hallgató nem tudja
teljesíteni, de részt vesz a FOK Tehetséggondozó Programjában, és a
fent leírt dolgozatot elkészíti, akkor az ebben a pontban
megfogalmazott követelményt teljesíti.
d) Phd-hallgató szakkollégistákra vonatkozóan:
i. Be kell mutatniuk tudományos munkájukat egy tetszőlegesen
választott tudományos konferencián a tanév folyamán.

ii.

iii.

iv.

A TDK-konferencia előtti gyakorló előadásokon lehetőleg vegyenek részt,
és segítsék a szakkollégistákat tapasztalataikkal a konferenciára való
felkészülésükben
A Korányi Frigyes Tudományos Fórumra beérkező absztraktok
értékelésében és rendszerezésében a Szakmai Bizottság elnökének
felkérésének megfelelően közre kell működniük.
Félévente kötelesek legalább egy szakmai program/kurzus
lebonyolításában részt venni.

e) A SzMR-ben leírt szakmai követelmények minden szakkollégistára vonatkoznak.
f) Minden szakkollégistának, aki valamilyen konferencián, előadáson vagy
pályázatban részt vesz, a Szakkollégium címerét és nevét fel kell tüntetnie
munkáján.
III. A kurzusok rendje:
a) A kurzus egy előadássorozat vagy gyakorlat, ami több előadásból, gyakorlati
foglalkozásból áll. A szakmai program a Szakmai Bizottság által szervezett egy
vagy több alkalomból álló előadás vagy gyakorlat. Ha a szakmai program több
alkalmas, akkor minden egyes alkalom után szakmai pont adható.
b) A kurzusokról és szakmai programról 10 percet meghaladó késés esetén a jelenléti
ív már nem írható alá, de a kurzuson való részvétel kötelező. A késést, nem
adekvát viselkedést a Szakmai Bizottság szankcionálja.
c) Arról, hogy az adott kurzus minimum hány százalékán kötelező a jelenlét a
Szakmai Bizottság dönt, a kurzus hosszának függvényében
d) Minden kurzuson és szakmai programon köteles egy szakmai bizottsági tag vagy
a Szakmai Bizottság által megbízott szakkollégista részt venni, a jelenléti ívet
biztosítani és a késést ellenőrizni.
e) Ha egy szakkollégista kurzust vagy szakmai programot szeretne szervezni, annak
címét, előadóját, előadásainak számát és a tervezett időpontot előtte a Szakmai
Bizottsággal egyeztetnie kell.
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