
A Szakmai Bizottság saját szabályzata 

 

 
I. A szakmai bizottság ülésezési rendje: 

a) A Szakmai Bizottság az SzMR III./I cikk 5. pontjának megfelelően ülésezik. 

 

II. A szakmai követelményrendszer: 

a) A szakkollégistáknak (a PhD hallgatók kivételével – a rájuk vonatkozó 

követelményeket ld. II/g) szemeszterenként a Szakmai Bizottság által 

meghirdetett szabadon választható- és a negyedik hét végéig meghirdetett 

kötelező kurzusokat a Szakmai Bizottság által meghatározott feltételeknek 

megfelelően kell teljesíteni.  

b) A kötelező kurzusokról 1 hiányzás megengedett, de ez 1 másik szakmai 

kurzuson való részvétellel pótlandó, amiért nem jár szakmai pont.  

A hiányzást előzetesen, a kurzus kezdete előtt 6 órával kell jelezni a Szakmai 

Bizottságnak.  

A hiányzásokkal kapcsolatos kérvények elektronikus formában benyújtandók 

az SzB email címére a pótló kurzus megjelölésével.  

Amennyiben a fent említett kritériumok bármelyikében mulasztás történik, 

akkor a hiányzás már csak 3 db szakmai programon való részvétellel pótolható, 

melyekért SzB pont nem jár. 

c) A Szakmai Bizottság minden félévben meghirdet szabadon választható 

programokat (szakmai program), melyekért szakmai pontok adhatók.  

d) Minden szakkollégistának az adott szemeszter tizenharmadik hetéig 

meghatározott számú szakmai pontot kell összegyűjtenie.  

e) Harmadéves szakkollégistáknak TDK-konferencián vagy a Korányi Frigyes 

Tudományos Fórumon, vagy egyéni elbírálás alapján egyéb szakmai fórumon 

(konferencián) be kell mutatnia tudományos munkáját.  

i. Ha a szakkollégista ezeket a követelményeket nem tudja teljesíteni, a 

Szakmai Bizottság által az adott év május 1-jéig meghatározott 

formában köteles beszámolni addigi kutatási tevékenységéről. A 

beszámoló beadási határideje az adott év augusztus 1-je.  

f) Negyedévtől kezdődően minden szakkollégistának TDK-konferencián vagy a 

Korányi Frigyes Tudományos Fórumon, vagy egyéni elbírálás alapján egyéb 

szakmai fórumon (konferencián) be kell mutatnia tudományos munkáját, vagy 

rektori pályamunkát kell készítenie. 

i. 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. 

ii. Ha ezeket egy IV. vagy V. éves fogorvostan-hallgató nem tudja 

teljesíteni, de részt vesz a FOK Tehetséggondozó Programjában, és a 

kutatómunkáját kollégistatársainak prezentálja, akkor az ebben a 

pontban megfogalmazott követelményt teljesíti. 

g) PhD-hallgató szakkollégistákra vonatkozóan: 

i. Be kell mutatniuk tudományos munkájukat egy tetszőlegesen választott 

tudományos konferencián a tanév folyamán. 



ii. A TDK-konferencia előtti gyakorló előadásokon lehetőleg vegyenek 

részt, és segítsék a szakkollégistákat tapasztalataikkal a konferenciára 

való felkészülésükben 

iii. A Korányi Frigyes Tudományos Fórumra beérkező absztraktok 

értékelésében és rendszerezésében a Szakmai Bizottság elnökének 

felkérésének megfelelően közre kell működniük. 

iv. Félévente kötelesek legalább egy szakmai program/kurzus 

lebonyolításában részt venni. 

v. Félévente kötelesek vagy egy szakmai kurzuson részt venni, vagy a 

Szakmai Bizottság által meghatározott számú szakmai pontot 

megszerezni. 

 

h) Azon felsőbb éves szakkollégisták, akik a szakkollégistáknak elméleti vagy gyakorlati 

konzultációt tartanak, alkalmanként 3 szakmai pontban részesülnek. 

 

i) A SzMR-ben leírt szakmai követelmények minden szakkollégistára vonatkoznak. 

 

j) 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 fix kurzusrendszer: 

i. Minden évfolyam rendelkezik egy kötelező kurzussal, melyen való részvétel 

kötelező, és érte szakmai pont nem adható. 

ii. A szakkollégisták a saját kötelező kurzusokon felül más évfolyamok fix kurzusain 

részt vehetnek, ezért szabadon választható programként szakmai pontban részesülnek.  

b) Extra szabadon választható programok: 

i. Minden szakmai program ide sorolandó, melyért szakmai pont adható, de nem 

képezi a fix kurzusrendszer részét. 

ii. Ha egy szakkollégista kurzust vagy szakmai programot szeretne szervezni, annak 

címét, előadóját, előadásainak számát és a tervezett időpontot előtte a Szakmai 

Bizottsággal egyeztetnie kell. Az egyéb programokon való részvételért, szervezésért 

egyéni elbírálás alapján adható szakmai pont.  

c)  A kurzusokról és szakmai programról előre nem jelzett 15 percet meghaladó késés 

esetén a jelenléti ív már nem írható alá.  

d)  Minden kurzuson és szakmai programon köteles egy szakmai bizottsági tag vagy a 

Szakmai Bizottság által az esemény előtt felkért személy részt venni, a jelenléti ívet 

biztosítani és a késést ellenőrizni. 

 

IV. Kollégiumi diploma: 

Az egyetemen végzős hallgatóknak a szemeszter befejeztével a Szakmai Bizottság 

„Hársfa diplomával” igazolja a szakkollégistaként szemeszterenként teljesített 



kötelező kurzusokat. A diploma előfeltétele az utolsó 6 szemeszterben aktív külsős, 

vagy bentlakó kollégiumi státusz, eltérő esetekben a szakkollégistáknak lehetősége 

van kérvénnyel élni, a benyújtott kérvények a Szakmai Bizottság egyéni elbírálása alá 

kerülnek. 
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