
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/f) 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 Szakmai Bizottság minden félévben meghirdet kötelező kurzusokat (ld. III/a), 
valamint szabadon választható programokat (ld. III/b), melyekért 45 percenként 1 
szakmai pont adható. 
  

c) Minden szakkollégistának az adott szemeszter tizenharmadik hetéig meghatározott 
számú szakmai pontot kell összegyűjtenie. 
  

d) Harmadéves szakkollégistáknak a féléves Habilitációs pályázatukban igazolniuk kell 
TDK tevékenységüket. Ennek hiányában a kollégista nem habilitálható.  
 

e) Negyedévtől kezdődően minden szakkollégistának TDK-konferencián vagy egyéb 
szakmai fórumon (konferencián) be kell mutatnia tudományos munkáját, vagy rektori 
pályamunkát kell készítenie. Ezt a tavaszi szemeszter Habilitációs pályázatában 
szükséges igazolni. 

i. Ha a szakkollégista ezeket a követelményeket nem tudja teljesíteni, 
március 1-ig köteles ezt jelentenie a Szakmai Bizottság felé. A tavaszi 
Habilitációs pályázathoz csatolnia kell egy, az adott bizottság által 
meghatározott formai követelményeknek megfelelő tudományos 
beszámolót a kutatásáról, valamint amennyiben a TDK workshop 
megrendezésre kerül, be kell mutatnia tudományos tevékenységét a 
Szakkollégisták számára. Ebben az esetben az előadásért szakmai 
pont nem adható. 
 

  f) 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. 

 
g) Azon szakkollégisták, akik a kollégium tagjainak elméleti vagy gyakorlati konzultációt 
tartanak, alkalmanként 3 szakmai pontban részesülnek. 
 
h) A SzMR-ben leírt szakmai követelmények minden szakkollégistára vonatkoznak. 
 

 

 



III. A kurzusok rendje: 
 
a) A projekt alapú, fix kurzusrendszer: 

i. Minden kollégista rendelkezik egy kötelező kurzussal, melyen való részvétel kötelező, 
és érte szakmai pont nem adható. 

ii. A Szakmai Bizottság a szemeszter kezdete előtt megszervezi a Szakkollégisták 10-15 
fős munkacsoportokba való  osztását. (Az adott szemeszterben felvételre kerülő 
Kollégistákat a Bizottság a csoportok létszámának megfelelően arányosan osztja szét 
utólag.) A jelentkezés egy táblázat alapján történik, ahova a kollégisták írják be magukat 
ahhoz a kurzushoz, ami számukra a legérdekesebb, amiben a legszívesebben 
dolgoznának.  
 

 iii. A későbbi félévek során a munkacsoportoknak lehetősége van a kurzusuk témájának 
kiválasztására, melyet a szemeszter kezdete előtt továbbítanak a Szakmai Bizottság felé. 
Amennyiben nem születik témaválasztás, abban az esetben a Bizottság jelöl ki témát.  

 
iv. A Kurzus 3 előadásból áll, amely a kiválasztott témát dolgozza fel. Az előadásokat a 
Szakmai Bizottság szervezi meg, de a munkacsoport tagjai javaslatot tehetnek az 
előadókra. A Kurzus zárásaként, egy 4. alkalommal a munkacsoport tagjai 3-4 fős kisebb 
csoportokban feldolgoznak egy általuk kiválasztott, a témához kacsolódó témakört, 
amelyet ezen 4. alkalommal egy záró kerekasztal-beszélgetésen 3-5 percben 
prezentálnak a munkacsoport többi tagjának. 

  
v. Minden kurzusnak lesz egy munkacsoportvezetője, aki a Szakmai Bizottság 
tagja vagy annak segítője. Feladata, hogy összefogja  a kurzust és koordinálja a 
munkacsoport kisebb csoportokra osztását, valamint a programokon is segítséget nyújt 
majd.  
 
vi. A Kurzus egy szemeszteren keresztül tart, de amennyiben a téma hossza 
megkívánja, van lehetőség folytatni a következő szemeszterben is. Ebben az esetben is 
3 előadás+kerekasztal-beszélgetés a kurzus teljesítésének a feltétele szemeszterenként. 
 

vii. A szakkollégisták a saját kötelező kurzusokon felül más kurzusalkalmon is 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) Online kurzusok:   

i. Az online előadások teljes ideje alatt a szakkollégistáknak kötelező az arcukat mutató 
videókapcsolattal bejelentkezni.  

ii. Egyéb tekintetben a szakkollégistákra a szabályzatban megfogalmazott előírások 
érvényesek.  

d)  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. 
 
e)  A kurzusokról és szakmai programról előre nem jelzett 10 percet meghaladó késés esetén a 
jelenléti ív már nem írható alá. Egyéb tekintetben maximum 20 perc késés engedélyezett.  
f)  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, 
valamint az összes kötelező kurzusuk teljesítése. Eltérő esetekben a szakkollégistáknak 
lehetősége van kérvénnyel élni, hogy megkaphassák a „Hársfa diplomát”. A benyújtott 
kérvények a Szakmai Bizottság egyéni elbírálása alá kerülnek. 

 
 
 

 
 

 
                            

       
     
 

Botos Péter Barnabás 
SzB elnök 

 
 
 

Sebestény Réka Zsófia 
SzB tag 

Nádasi Tamás János 
SzB tag 

 
 
 

Dabasi-Halász Zsigmond 
EB elnök 

Gyuricskó István 
SzB tag 
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