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I. Általános rész 

Szabályzat hatálya 

1.§ 

(1) Jelen szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a Melanchthon Evangélikus Szakkollégium 

(továbbiakban Szakkollégium) képzésében részt vevőre és a képzések lebonyolításában részt 

vevő foglalkoztatottra (megbízott előadóra).  

(2) Jelen szabályzat a tagok tanulmányi és vizsgaügyeire - ha a Szabályzat másként nem rendelkezik - 

alkalmazandó.  

(3) Jelen szabályzat hatálya kiterjed továbbá a külső tagokra a Szakkollégiumban folytatott 

tanulmányaik esetében. 

(4) A Szabályzat hozzáférhető az EHE honlapján (http:\\teol.lutheran.hu), illetve nyomtatott 

formában a szakkollégiumi képzés székhelyén 

(5) A tanulmányi szabályzatban foglaltakat a képzés megkezdése előtt a Szakkollégium minden 

hallgatójának meg kell ismernie, és el kell fogadnia. 

Tanulmányi ügy 

2.§ 

(1) Tanulmányi ügynek minősül minden, a szakkollégiumi tag tanulmányaival, szakkollégiumi 

hallgatói jogviszonyával és a Szakkollégium tanulmányi rendjével kapcsolatos ügy. 

(2) Az első bekezdésben meghatározott ügykörökben a Tanulmányi Elnökhelyettes határozattal dönt. 

A tag tanulmányi ügyeivel kapcsolatos határozatokat a tanulmányi nyilvántartásba be kell 

jegyezni.  

Tanulmányi ügyekben eljáró szervek 

3.§ 

(1) A szakkollégiumi tag által kérelmezett tanulmányi ügyekben a következő szervek járnak el a 

Szakkollégiumban:  

a) első fokon a Tanulmányi Elnökhelyettes,  

b) másodfokon az Igazgató. 

II. Tanulmányi Szervezeti Rendszer 

Tanulmányi Elnökhelyettes 

4. § 

(1) A Tanulmányi Elnökhelyettest a Közgyűlés választja meg egy tanévre.  

(2) Tevékenysége során kialakítja a tanulmányi rendet, koordinálja annak szervezését és 

lebonyolítását, felügyeli a tanulmányi rendszer működését, ellátja az ezzel kapcsolatos 



adminisztrációs teendőket, illetve ellenőrzi az általa kijelölt tagokra delegált feladatok ellátását, 

dönthet a kijelölt tag további megbízásáról, és a megbízás visszavonásáról.  

(3) Feladatainak ellátása során folyamatosan konzultál az Elnökkel és az Igazgatóval, és tanulmányi 

ügyekben első fokon jár el (ld.3.§). 

Szakkollégiumi Felvételi Bizottság 

5.§ 

(1) Szakkollégiumi felvételi ügyekben a Diákbizottság felvételi bizottságként jár el.  

(2) Feladata a szakkollégiumi felvételi előkészítése, szervezése, lebonyolítása, valamint a felvételi 

kérelmek elbírálása. 

Szakkollégiumi felvételi eljárás 

6. § 

(1) Az újonnan jelentkezők felvétele felvételi eljárás keretében történik, a felvételről a 

Szakkollégiumi Felvételi Bizottság a jelentkezőkkel folytatott motivációs beszélgetés alapján 

dönt.  

(2) Újrafelvételi kérelem esetén az előző félévben (félévekben) szakkollégiumi tagként vállalt és 

teljesített kötelezettségek is beszámításra kerülnek.  

Jogorvoslati eljárás 

7.§ 

(1) A szakkollégiumi tagnak joga van - a tanulmányi követelmények teljesítésére vonatkozó értékelés 

kivételével- a Tanulmányi Elnökhelyettes döntése vagy mulasztása ellen a tanulmányi ügyekre 

vonatkozó rendelkezések megsértésére hivatkozással felülbírálati kérelemmel élni a jelen 

Szabályzatban meghatározott eljárási szabályok szerint. 

(2) A tag a Tanulmányi Elnökhelyettes döntése ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomásra 

jutástól számított 15 napon belül nyújthat be felülbírálati kérelmet. A kérelem tárgyában, a 

Szabályzatban meghatározott eljárási szabályok szerint az Igazgató jár el. 

Méltányosság 

8.§ 

A Tanulmányi Elnökhelyettes az Igazgatóval való egyetértésben a Tanulmányi Szabályzatban 

meghatározott különös méltánylást érdemlő esetekben mentességet adhat a szabályzat előírásai alól. A 

Tanulmányi Elnökhelyettes méltányossági jogkörében eljárva csak a tag családi és életkörülményeit 

befolyásoló (pl. külföldi ösztöndíj) rendkívüli és okirattal bizonyított tények esetén engedélyezheti az 

egyéni tanrendet. 



III. A Szakkollégiumi Tagság 

Szakkollégiumi tagság létrejötte 

9.§ 

(1) A Szakkollégium tagja az, akinek a felvételi kérelmét a Szakkollégiumi Felvételi Bizottság 

ajánlása nyomán a szakkollégiumi közgyűlés elfogadta, és főiskolai/egyetemi alap-, mester- vagy 

doktori képzésben vagy szakirányú továbbképzésben részt vevő nappali tagozatos hallgató.  

(2) A Szakkollégium külső és belső (bentlakó) tagokból áll.  

(3) Külső tagok azok, akik nem a kollégiumban laknak, de a tanulmányi rendszerben részt vesznek.  

(4) A szakkollégiumi tagság a sikeres felvételit követő tagsági nyilatkozat aláírásával jön létre. 

Szakkollégiumi tagság megszűnése 

10.§ 

(1) A szakkollégiumi tagság megszűnik: 

a) a Szakkollégiumból történő kizárással illetve kilépéssel, 

b) a szakkollégiumi abszolutórium kiállításakor, 

c) a szakkollégiumi tagság egyéb okból történő megszűnése esetén. 

(2) Szakkollégiumból történő kizárást a Szakkollégium Elnöke kezdeményezhet, amennyiben a tag a 

szakkollégiumhoz nem méltó viselkedést tanúsít, illetve a Tanulmányi Elnökhelyettes, 

amennyiben a tag szakkollégiumi kötelezettségeit nem teljesítette.   

(3) A szakkollégiumi tagok rendkívüli közgyűlés keretében a jelenlévő tagok kétharmadának 

szavazatával döntenek a kizárásról. A szavazáskor az érintett nem rendelkezik szavazati joggal. 

(4) A szakkollégiumi tagság megszűnéséről a közgyűlés határozattal dönt. 

Szakkollégiumi tagság szüneteltetése 

11.§ 

(1) A szakkollégiumi tagság szüneteltetésére külföldi tanulmányút valamint egyéb halaszthatatlan 

egyetemi/főiskolai tanulmányi kötelezettség, vagy kivételes méltánylást érdemlő családi ok 

esetén van lehetőség. 

(2) A szakkollégiumi tagság szüneteltetését a Tanulmányi Elnökhelyetteshez benyújtott szüneteltetési 

kérelemben lehet kezdeményezni. A kérelemnek tartalmaznia kell a szüneteltetés  okát és tartamát.  

(3) A megszakítás után beiratkozó tag aszerint a tanterv szerint folytathatja a tanulmányait, amely a 

Szakkollégiumba történő felvételét követően a megszakítás időtartamával megegyező idővel 

később tanulmányokat megkezdő tagokra érvényes. A korábban megszerzett kurzusegységek 

érvényes voltát a Tanulmányi Elnökhelyettes határozza meg. 



IV. Szakkollégiumi Tanulmányi Rendszer 

12.§ 

 (1) A Szakkollégiumba felvételt nyert hallgatók a szakkollégiumi tagsággal vállalják, hogy az egyes 

félévekre előírt kurzusokat teljesítik és szakkollégiumi tanulmányaikat rendben befejezik.  

(2) A szakkollégiumi tagok tanulmányaik során legfeljebb három félévet passziváltathatnak, melyet a 

Tanulmányi Elnökhelyettesnél kérvényezni kell. A passzív félévek a kétszintű oktatási rendszer 

közti átjárás megkönnyítésére szolgálnak. A passziváltatás csak a tanulmányok szüneteltetését 

jelenti, közösségi programok szervezése, illetve azokon való részvétel ugyanúgy lehetséges. 

(3) Az egyes félévek során induló kurzusok, tréningek időpontjait, helyszínét, az előadók nevét, az 

előadások címét, a félév végén leadandó dolgozatok tartalmi és terjedelmi követelményét az 

aktuális tanrend tartalmazza. 

V. Tanulmányi követelményrendszer 

Tanulmányi kötelezettségek 

13.§ 

(1) A szakkollégiumi képzés négy féléves. 

(2) A szakkollégiumi tagok képzését mentori rendszer segíti.   

(2) Kurzus ismétlésére a tagnak szakkollégiumi tanulmányai során egyszer van lehetősége.  

(3) A szakkollégiumban vállalt kötelezettségek nem teljesítése (különös tekintettel a tanulmányi 

kötelezettségekre) szakkollégiumi kizárást von maga után.  

14.§ 

(1) A szakkollégiumi képzés tartalmilag modulok szerint történik. 

1) Hittudományi modul 

A modulba olyan tanegységek és kurzusok tartoznak, amelyek építenek a szakkollégiumot 

létrehozó egyetem tudományos erőforrására és hozzájárulnak a szakkollégium tagjainak 

mélyebb teológiai ismeretszerzéséhez, a teológiai és egyházi kérdésekben való jártasság 

megszerzéséhez, aktuális társadalmi és szakmai kérdések teológiai reflexiójához. 

 

Gyakorlatban: 

a) az Evangélikus Hittudományi Egyetem által szervezett kurzusokon, konferenciákon, 

szabadegyetemi képzéseken való részvétellel; 

b) olyan, a hallgatók által javasolt témák előadás- és szeminárium szintű feldolgozásával, 

amelyek erősítik a teológia területének és a hallgatók szakterületeinek összekapcsolódását; 

c) mentori rendszer kiépítésével, melyben az EHE oktatói és külső szakemberek vállalják 

egy adott szakkollégiumi hallgató tutoriális rendszerű képzését. 

 

A modul részei:  

Témakörök: bibliaismeret, kontextuális teológiai irányzatok és kérdések megismerése, 

ökumené, gyakorlati teológia (pl. speciális szakmódszertanok), teológia és más 

tudományterületek kapcsolata. 



2) Társított tudományos modul 
A modulba olyan tanegységek és kurzusok tartoznak, amelyek a különböző tudományok 

mint társtudományok területéről szerezhetők. Ebben a modulban egyszerre 

érvényesülhetnek a hallgatói, az egyházi fenntartó által kiemelten fontosnak tartott és az 

EHE intézményi szinten már működő kapcsolatrendszeréből fejleszthető tématerületek. 

 

 Gyakorlatban: 

a) tudományterületenként vagy a különböző tudományok sajátosságait egymás mellé állító 

kurzusokkal, blokkszemináriumokkal, 

b) intézményileg szervezett tematikus konferenciákkal, workshopokkal, 

c) a szakkollégiumi diákok szakdolgozatainak konferenciájával. 

 

3) Hitéleti, mentálhigiénés modul 

A szakkollégium és az Evangélikus Teológus Otthon lehetőséget biztosít minden 

hallgatója számára a hite gyakorlására, az abban való erősödésre. A Szakkollégium 

hallgatói részt vehetnek az Evangélikus Hittudományi Egyetem és Teológus Otthon 

hitéleti alkalmain, és bekapcsolódhatnak az EHE HÖK által szervezett közösségi 

programokba is. A szakkollégisták számára keresztyén önismereti kurzusokon és 

képzéseken való részvétel is lehetséges.  

 

Témakörök: istentiszteleti élet, felnőtt hittan, életvezetés, mentálhigiénés foglakozások. 

 

4) Kulturális, közösségi modul 

A modul igazodik a szakkollégiumban létrejövő hallgatói önkormányzat közösségépítő 

céljaihoz és terveihez. Kulturális programokon, egyházi és társadalmi kérdésekkel 

foglalkozó előadásokon való részvétellel, kirándulásokkal, szabadidős programokkal járul 

hozzá a közösségépítéshez és a szabadidő igényes eltöltéséhez.  

 

 

VI. Szakkollégiumi tanulmányok lezárása 

Szakkollégiumi Abszolutórium 

15.§ 

  A szakkollégiumi végbizonyítvány (abszolutórium) annak igazolása, hogy a tag a Szakkollégiumi 

Tanulmányi Rendszerben előírt tanulmányi és vizsgakötelezettségének mindenben eleget tett. 

 

A szakkollégiumi tanulmányok lezárásának feltételei 

16.§ 

Az abszolutóriummal rendelkező tagok kötelesek szakmai előadást tartani a Tudományos 

Szakkollégiumi Konferencián egy általuk választott témából. 

  



Tudományos Szakkollégiumi Konferencia 

17.§ 

(1) A Tudományos Szakkollégiumi Konferencia egy néhány fős választott bizottság által szervezett, 

minden év tavaszán megrendezésre kerülő, több napos előadássorozat. 

(2) A Tudományos Szakkollégiumi Konferencia előadói a Szakkollégium Tanulmányi Rendszerének 

végzős hallgatói. Az előadás témája a hallgató szakterületéhez kapcsolódik. 

(3) Az előadás címét és témáját a hallgató adott év március elsejéig köteles a Tanulmányi 

Elnökhelyetteshez benyújtani. 

(4) A Tanulmányi Elnökhelyettes az Aktuális Tanrendet a Tudományos Szakkollégiumi Konferencia 

programjával az előadás-címek kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül kiegészíti. 

Oklevél 

18.§ 

(1)  Oklevelet kap minden olyan szakkollégiumi tag, aki teljesítette a Tanulmányi- és 

Vizsgaszabályzatban foglalt követelményeket. 

(2)  Az oklevelet az aktuális tanévet a záró istentisztelettel egybekötött EHE tanévzáróján adja át a 

Szakkollégium Elnöke.  

VII. Hatályba léptető rendelkezések 

19. § 

A Szabályzatot a 2016/2017. tanév tavaszi félévétől kezdődően kell alkalmazni. 

 


