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Szakkollégiumok
A szakkollégiumok olyan felsıoktatási öntevékeny
csoportok, amelyek a kollégium tagjainak
megteremtik a nemzetközi szinten is magas
szakmai színvonal eléréséhez a megfelelı
környezetet, valamint célul tőzik ki a társadalmilag
érzékeny és jól informált értelmiségiek képzését, a
szakkollégisták önkifejtésének, önkiteljesedésének
elısegítését. (Wikipédia)

Szakkollégiumi Charta
A Szakkollégiumi Charta a Szakkollégiumi Mozgalom által elfogadott
elveket tartalmazza. Azokat az alapvetı feltételeket határozza meg,
amelyek a szakkollégiumiság magvát adják, amelyek teljesülése feltétlenül
szükséges a szakkollégiummá váláshoz.
1. A szakkollégium széles körő autonómiával és kiterjedt önkormányzattal
rendelkezik.
1.1. A szakkollégium politikai pártoktól független intézmény.
1.2. A felvételrıl és a tagság megszőnésérıl a szakkollégium nyilvános,
szabályozott felvételi eljárás keretében, autonóm módon dönt a saját
tagsága által elfogadott értékek szerint.
1.3. A szakkollégium a tagság által elfogadott szervezeti és mőködési
szabályzat szerint mőködik, melynek megváltoztatására a tagságnak
lehetısége van. Belsı mőködésének rendjét és külsı kapcsolatait autonóm
módon alakítja ki, a jogszabályok keretei között.
1.4. A szakkollégiumban széleskörő irányítási jogosultságokkal felruházott,
demokratikusan megválasztott diákönkormányzat mőködik.
1.5. A szakkollégium intézményrendszere és mőködése a tagok
öntevékenységén alapul.

Szakkollégiumi Charta
2. A szakkollégiumi munka középpontjában a magas színvonalú munka áll.
2.1. A szakkollégium a felsıoktatási intézmény oktatási tevékenységén
túlmenı szakmai képzést és önképzési lehetıséget nyújt tagjainak.
2.2. A szakmai képzés része a minıségbiztosítás, a megszerzett tudás
nyilvános beszámolási formában történı ellenırzése. Ennek kereteit, a
kötelezı teljesítményre vonatkozó elıírásokat a szakkollégium saját
szabályzatában rögzíti.
2.3. A szakmai munkához tartozik a külsı fórumokon való részvétel.
2.4. A szakmai munka egyrészt az adott szakterület legkiválóbb kutatóival,
oktatóival való intézményes együttmőködésben, másrészt öntevékeny
szervezıdésben, belsı elıadók közremőködésével folyik.

Szakkollégiumi Charta
3. A szakkollégium egyik alapértékének a szakmai tevékenységen túl, a
társadalmi problémákra érzékeny értelmiségi réteg kinevelését tartja.
3.1 A szakkollégium lehetıségei szerint támogatja a tagság civil
kezdeményezéseit, szervezetileg nyitott társadalmi, gazdasági, közéleti
viták lefolytatására.
4. A szakkollégium aktív tagságát egyetemisták vagy fıiskolások közössége
alkotja.
4.1. A szakkollégium hétköznapi életének aktív mozgatója a szakkollégium
aktív tagsága, melynek létszáma átlagosan minimum 20 hallgató.
5. A szakkollégisták együttlakó bázissal rendelkeznek, illetve erre
törekednek.
6. A szakkollégium nagy hangsúlyt helyez tagjai emberi és szakmai
fejlıdésére, az alapképzés elsı éveitıl az egyetemi illetve fıiskolai képzés
végéig.

Országos Szakkollégium akkreditáció

• Ütemezés: 2011. ıszén
• Vizsgálati szempontok:
- Autonómia (SzMSz, önkormányzatiság)
- Tudományosság
- Képzési programok
- Értelmiségi szocializáció (együttélés!)
- Ismertség elismertség (létszám, min. 20 fı!)
- Külsı kapcsolatok
- Hagyományok, specialitások (tudományterület)

A DE szakkollégiumai

•
•
•
•
•
•
•

Sántha Kálmán Szakkollégium (OEC)
Hatvani István Szakkollégium (TEK)
Márton Áron Szakkollégium (Balassi Intézet)
Tormay Béla Szakkollégium (AGTC)
Pálffy István Színházi Szakkollégium (összegyetemi)
Gulyás György Szakkollégium (ZK)
Kerpely Kálmán Szakkollégium (AGTC)

Sántha Kálmán Szakkollégium (OEC)

• Alapítás dátuma: 1987.
• Tevékenység/célok: Elıadásokat, kurzusokat hirdet
elsısorban a következı témákban: az orvosi
hivatással összefüggı jogi és közgazdasági ismeretek,
kulturális antropológia, természetgyógyászat,
filozófia.
• Létszám: 65 fı

Hatvani István Szakkollégium (TEK)
• Alapítás dátuma: 1997.
• Tevékenység/célok: A Szakkollégium szakmai programja
törekszik a humán és a természet- tudományos mőveltség
közötti párbeszéd kialakítására. Mőhelyfoglalkozások:
interdiszciplináris és interaktív jellegő foglalkozások,
kerekasztal beszélgetések, nyelvoktatás.
• Tagozatok: Angol nyelv és irodalom , Biológia,
Filozófia, Földrajz, Francia nyelv és irodalom, Magyar
nyelv és irodalom, Matematika-Fizika, Német nyelv és
irodalom, Pedagógia-Pszichológia, Történelem,
Társadalomtudomány, Vegyész.
• Létszám: 102 fı

Márton Áron Szakkollégium (Balassi I.)
• Alapítás dátuma: 2001.
• Tevékenység/célok: A Magyarországon tanuló
határon túli hallgatók szakmai szempontból
eredményes magyarországi tartózkodásának
biztosítása (szállás, képzés, információközvetítés,
ösztöndíjazás); Minél több hallgató szülıföldre
történı visszatérésének elısegítése, elsısorban
szakmai és anyagi segítségnyújtással. Képzések:
angol, karriertervezés, Kárpát-medencei ismeretek,
Közép-Európai tanulmányok.
• Létszám: 110 fı

Tormay Béla Szakkollégium (AGTC)

• Alapítás dátuma: 2002.
• Tevékenység/célok: Nyelvoktatás, általános és
szakirányú kurzusok, interdiszciplináris képzés,
szakmai tanulmányutak, kutatómunka.
• Tagozatok: szántóföldi növénytermesztés, halászati
kultúra, élelmiszerbiztonság, kertészet,
környezetgazdálkodás, természetvédelem,
szakigazgatás, vállalati gazdaságtan és a
vidékfejlesztés.
• Létszám: 79 fı

Pálffy István Színházi Szakkollégium

• Alapítás dátuma: 2007.
• Tevékenység/célok: A szakkollégium munkája
alapvetıen négy tartópilléren nyugszik: a hallgatók
egyrészt elméleti, másrészt pedig különbözı szakmai
készségeket fejlesztı gyakorlati foglalkozásokon
kapnak betekintést a színház világába, elméleti
foglalkozásokon, színházi elıadások megtekintésén,
majd azok elemzésén és drámapedagógiai
foglalkozásokon keresztül.
• Létszám: 21 fı

Gulyás György Szakkollégium (ZK)

• Alapítás dátuma: 2008.
• Tevékenység/célok: Célja a kiemelkedı képességő
hallgatók számára lehetıséget biztosítani saját
szakterületükön való elmélyülésre, hazai és
nemzetközi versenyekre való felkészülésre.
• Létszám: 12 fı

Kerpely Kálmán Szakkollégium (AGTC)

• Alapítás dátuma: 2010.
• Tevékenység/célok: Magas színvonalú gyakorlati
képzés és szolgáltatás; a nemzeti és egyetemes
kultúra közvetítése; gyakorlati és tudományos
ismeretek bıvítése; hazai és külföldi munkaerı piaci
szereplıkkel való kapcsolatok kiépítése, ápolása;
szakkollégiumi hallgatók tanulási körülményeinek
javítása, költségeinek enyhítése.
• Létszám: 40 fı (+5 ”tiszteletbeli”)

Köszönöm a figyelmet!

