Habilitációs Szabályzat
Semmelweis Egyetem
Korányi Frigyes Szakkollégium
A Habilitációs Szabályzat minden szakkollégistára érvényes.
A Habilitációs Bizottság (későbbiekben: HB) alapvető működési rendjéről a Semmelweis Egyetem
Korányi Frigyes Szakkollégium (későbbiekben Szakkollégium) SZMR-jének III./J pontja
rendelkezik. Ülésezési rendjét az SZMR III./J cikk 5. pontja tárgyalja.


I.

A Szakkollégiumba történő felvétel rendje:
A. A felvételre való jelentkezés módja a HB felé elektronikus úton benyújtott felvételi
pályázat, mely a következő dokumentumokat tartalmazza:
i.
Amerikai típusú, fényképes önéletrajz,
ii.
Maximum egy A4-es oldal terjedelmű motivációs levél
iii.
A tanulmányi eredményt, lezárt féléveket, TDK munkát, nyelvtudást, eddig
elért szakmai eredményeket igazoló dokumentumok.
iv.
Amennyiben egy felvételiző párhuzamos tanulmányokat folytat, felvételi
pályázatában köteles nyilatkozni, mely képzését tekinti alapképzésnek az
adott félévben, amely alapján a felvételhez szükséges átlag számítása
történik.
v.
A fent felsoroltakon kívül minden egyéb dokumentum, amelyet a HB az
adott félévben pályázati feltételként megkövetel.
vi.
Érvényesnek tekintendő az a pályázat, amely i-vi. feltételeknek megfelel,
és a HB által meghatározott határidőn belül érkezik be.
B. A felvétel feltételei:
i.
Bármely felsőoktatási intézménnyel fennálló aktív hallgatói jogviszony,
mely a habilitációra vonatkozó félév során várhatóan végig fennmarad.
ii.
Legalább egy államilag elismert, középfokú, „C” típusú nyelvvizsga.
iii.
Tanulmányait már megkezdett egyetemi hallgató esetén
a. az előző lezárt félév legalább 4,00-s átlaga, mely a kötelező
tárgyakból és legfeljebb egy kötelezően vagy szabadon választható
tárgy érdemjegyéből számított súlyozatlan számtani közép.
b. amennyiben 6. vagy annál magasabb félévét kezdi, regisztrált TDKhallgató a jelentkezés félévét megelőző félévtől kezdődően.
C. A felvétel menete:
i.
Őszi szemeszter:
a. A felvétel a felvételi tábor keretein belül zajlik, melynek helyéről és
időpontjáról a HB dönt.
b. A HB köteles a felvételi tábor előtt a pályázati felhívást kiírni.
c. A szakkollégisták a felvételizők megismerése céljából összegyűlnek
a táborban.
d. A jelentkezők elbírálása a beküldött felvételi pályázat és a táborban
nyújtott teljesítmény alapján történik.
e. A tábor utolsó napján a HB ülése alkalmával rangsorolja a
felvételizőket és dönt a jelentkezőknek adományozandó státuszról.
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II.

f. A felvételi eljárás során külsős szakkollégista és bentlakó
szakkollégista státusz adományozható.
g. A felvételi eljárás eredményét alfabetikus sorrendben kell
kihirdetni.
ii.
Tavaszi szemeszter:
a. Módját, menetét és időpontját a HB elnöke a HB egyetértésével
határozza meg.
A habilitáció rendje:
A. A szakkollégistaként való első habilitáció tekintetében e szabályzat I. pontja
irányadó.
B. Az előző félévben szakkollégista státusszal rendelkező hallgatók esetén a
habilitáció igénylésének módja a HB felé elektronikus úton benyújtott pályázat,
mely a következő dokumentumokat tartalmazza:
i.
Kitöltött preferenciapont-táblázat
ii.
A tanulmányi eredményt, TDK munkát, kiemelt szakmai tevékenységet
igazoló dokumentumok.
iii.
Érvényesnek tekintendő az a pályázat, amely i-ii. pontokban nevezett
feltételeknek megfelel és a HB által meghatározott határidőn belül érkezik
be.
C. A szakkollégisták következő félévre vonatkozó habilitációjának feltételei:
i.
Érvényes habilitációs pályázat.
ii.
A közgyűléseken való részvétel vagy igazolt távollét.
iii.
A szakmai követelmények abszolválása a Szakmai Bizottság által
meghatározott mértékben.
iv.
A DB által meghatározott rendezvényeken, a meghatározott mértékben való
részvétel.
v.
Aktív közösségi, közéleti tevékenység.
vi.
Az utolsó lezárt félévben legalább 4,00 tanulmányi átlag, amely a kötelező
tantárgyak és legfeljebb egy kötelezően vagy szabadon választható tantárgy
érdemjegyéből számított súlyozatlan számtani közép.
vii.
Őszi szemeszterre vonatkozó habilitáció során a harmadévét abszolvált
vagy idősebb kollégista esetén a következő kiemelt szakmai tevékenységek
közül legalább egy teljesítése a lezárt tanévben:
a. Tudományos Diákköri Konferencián előadás vagy poszter tartása.
b. Rektori Pályázat benyújtása.
c. A Korányi Frigyes Tudományos Fórumon előadás vagy poszter
tartása.
d. Az a-c. pontokban jelölt tételek mindegyikének elmulasztása esetén
a Szakmai Bizottság által meghatározott követelmények teljesítése.
viii.
Az „Egyéni”, az „Egyetemi közösségi”, a „Szakkollégiumi közösségi” és a
„Jelenlét” kategóriákból összesen félévente I-II. évben minimum 6
tárgyfélévi preferenciapont, III-VI. évben minimum 10 tárgyfélévi
preferenciapont megszerzése.
ix.
Amennyiben egy szakkollégista párhuzamos tanulmányokat folytat,
habilitációs pályázatában köteles nyilatkozni, mely képzését tekinti a
következő félévben alapképzésnek, amely alapján a habilitációhoz
szükséges átlag számítása történik.
D. A habilitáció menete:
i.
Őszi szemeszter:
a. A tavaszi szemeszter végeztével a HB dönt a követelményrendszer
és a beérkezett habilitációs pályázatok alapján azoknak a névsoráról,
akik a habilitációs szabályok értelmében egyértelműen nem
habilitálhatóak.
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ii.

iii.

III.
IV.

V.

b. A HB legkésőbb a tábor kezdete előtt egy héttel az addig beérkezett
habilitációs pályázatok feldolgozása után előzetes preferenciasorrendet állít fel a görgetett preferenciapontok alapján.
c. A felvételi táborban a HB ülésén rendre elbírálja a beérkezett
habilitációs pályázatokat, majd a felvételi pályázatokat, végül dönt
a végleges preferencia-sorrendről és státuszkérdésekről.
d. Azokat a pályázatokat melyek a határidő előtt 4 nappal
beérkeznek a HB véleményezi, és szükséges esetben a beküldő
szakkollégista
számára
hiánypótlásra
visszaküldi.
A
hiánypótlásnak a határidőig meg kell történnie. A hiánypótlás
nem eredményezhet olyan pontokat, amelyeket a kollégista az
eredeti pályázatában nem tüntetett fel.
e.
Tavaszi szemeszter:
a. A HB a preferenciapontok alapján megállapítja a szakkollégisták
közötti sorrendet.
b. A HB közvetlenül a felvételi előtt habilitálja a habilitációs
feltételeknek megfelelő szakkollégistákat, illetve dönt az esetleges
státuszkérdésekben.
c. Azokat a pályázatokat melyek a határidő előtt 4 nappal
beérkeznek a HB véleményezi, és szükséges esetben a beküldő
szakkollégista
számára
hiánypótlásra
visszaküldi.
A
hiánypótlásnak a határidőig meg kell történnie. A hiánypótlás
nem eredményezhet olyan pontokat, amelyeket a kollégista az
eredeti pályázatában nem tüntetett fel.
A rendes habilitációs eljárás során nem minősített szakkollégistákat a HB
póthabilitáció alkalmával értékeli. Póthabilitációs eljárásra pozitívan
elbírált kérelmet benyújtott szakkollégisták státusza a póthabilitáció
elbírálásáig nem változik.

A félév közben megüresedett helyek betöltéséről a HB rendkívüli ülése során dönt.
Preferencia-sorrend felállítása:
A. A preferencia sorrend felállításánál csak a preferenciapont-táblázatban meghirdetett
(ún. preferált) tevékenységek értékelhetők a megállapított pontszámok alapján. Más
tevékenységet beszámítani és értékelni nem lehet.
B. A preferencia-sorrend megállapítása a görgetett preferenciapontok alapján történik.
Szankciók, figyelmeztetések:
A. A HB a félév során figyelemmel követi a státusszal rendelkezők teljesítményét.
Amennyiben a HB az ülése során valakiről úgy vélekedik, hogy a habilitációhoz
szükséges feltételeket előreláthatólag nem fogja teljesíteni, azt szóban és írásban
figyelmeztetheti.
B. Amennyiben a szakkollégista a habilitáció feltételeit végül nem teljesíti, adott
esetben a figyelmeztetés ellenére sem, úgy a HB nem habilitálja.
C. Amennyiben valaki végül nem teljesíti a habilitáció feltételeit, a HB döntése alapján
türelmi félévet kaphat.
i. A türelmi félév igényléséhez elektronikus úton pályázatot kell benyújtani a
HB-hoz:
a. A pályázatnak tartalmaznia kell a szakkollégista eddigi
teljesítményét a szakkollégiumban, illetve hogy miért szeretne a
szakkollégium tagja maradni.
b. Pályázatot csak szakkollégista nyújthat be, legalább két sikeres
habilitációs eljárást követően.
c. A pályázatot legalább egy nappal a féléves habilitációs ülés előtt el
kell juttatni a HB-hoz.
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VI.

ii. A türelmi féléven lévő szakkollégista vendég helyre kerül.
iii. A türelmi félév során kötelességei változatlanok, ugyanakkor jogfosztottá
válik.
iv. Amennyiben a türelmi félév során teljesíti a habilitációs feltételeket,
szakkollégistaként kerülhet vissza a szakkollégiumba.
Egyéb rendelkezések:
A. A szakkollégium nyújtotta lehetőségeket az úgynevezett görgetett
preferenciapontok alapján lehet igénybe venni, ennek értékét a HB úgy határozza
meg, hogy összeadja az adott kollégista előző féléveinek (maximum 4 félév) a
preferenciapontjait, majd elosztja az adott félévek (maximum 4 félév) száma + 1gyel.
i. Valamilyen tanulmányi ösztöndíjjal külföldön töltött félév nem kerül bele a
számításba.
B. Szobamegtartási jog jelentése: A szoba megtartható abban az esetben, ha a
szakkollégista teljesítette a szobamegtartási jog feltételeit.
i. A szobamegtartási jog feltétele: a Habilitációs Bizottság által előre –az adott
félévre vonatkozó Habilitációs Szabályzattal együtt- közölt, az előző félév
alapján meghatározott preferenciapontszám teljesítése.
ii. A Habilitációs Bizottságnak lehetősége van a habilitációs pályázat beadási
határideje előtti 5 munkanap során közzétenni egy ideiglenes listát az addig
beérkezett habilitációs pályázatok alapján az elérhető szobákról
iii. A habilitációs pályázatban megjelölt szobapreferenciát a habilitációs
pályázat benyújtásának határideje utáni 1 naptári hétben módosítani lehet.
C. Az a szakkollégista, aki nem rendelkezik szobamegtartási joggal, de teljesítette a
habilitáció feltételeit, a kollégium épületéből nem költöztethető ki.
D. A szakkollégista státusz megszűnését, illetve türelmi félévet követően a görgetett
preferenciapontok számításakor a korábbi szakkollégistaként eltöltött félévek nem
számítanak.
E. A mindenkori Habilitációs Szabályzat melléklete az aktuálisan elfogadott
preferenciapont lista.


Budapest, 2019.03.17.

Csaba Márton
Habilitációs Bizottság, elnök

Veress Fanni
Habilitációs Bizottság, tag

Szegedi Ákos
Diákbizottság, elnök

Dobó Máté
Habilitációs Bizottság, tag

Nagy Tamás
Szakmai Bizottság, elnök

Kovács András
Habilitációs Bizottság, póttag

Miklós Gabriella
Ellenőrző Bizottság, elnök
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