
Karolina Katolikus Egyetemi Szakkollégium  

Tanulmányi Szabályzata 

 A szakkollégium célkitűzése: 

A kollégium célja olyan keresztény értelmiségi nők nevelése, akik személyes és szakmai 

életükben hitelesen, igényesen, emberi tisztességgel, elkötelezetten szolgálják kisebb 

közösségüket, a társadalmat és egyházukat. E cél megvalósulásának feltétele, hogy a 

kollégium hallgatói főiskolai vagy egyetemi éviek alatt tartalmas munkát végezzenek. Fontos, 

hogy a hallgatók szakmai-tanulmányi feladataik mellett személyes fejődésüknek is tudatos 

munkásai legyenek: a közösségi élet, a szociális érzékenység és a lelki fejlődés területén. 

 

 Tanulmányi Szabályzat meghatározása: 

 

A szakkollégiumi hallgatók tanulmányi szabályzatát a Karolina Katolikus Egyetemi 

Szakkollégium mindenkori vezetője és az évente újraválasztott Diák Bizottsági tagok 

együttesen állapítják meg.  

 

 A szakkollégisták tanulmányi kötelezettségei:  

 

Jelen tanulmányi szabályzat hatálya kiterjed a Karolina Katolikus Egyetemi Szakkollégium 

minden tagjára a szakkollégium tagság kezdetétől a szakkollégiumi tagság megszűnéséig.  

A szakkollégisták kötelessége hogy szakkollégiumi szabályzatot szakkollégistához méltó 

módón, felelősséggel teljesítsék. A szakkollégium lakói a tanulmányi rendet önként vállalják, 

amikor a szakkollégiumba felvételiznek és felvételt nyernek. A tanulmányi programot a 

kollégium vezetősége minden évnyitó kollégiumi gyűlésén ismerteti. A meghirdetett 

tanulmányi programokon a részvétel kötelező. Nem nyer felvételt a következő évre az a 

hallgató, aki mentességet nem élvezve nem vett részt a kollégiumi tanulmányi programokon.  

 

 Tanulmányi képzés: 

 

A hallgatók minden tanévben a FEB (Felvételi Bizottság) által meghatározott időpontig 

adjanak le egy beszámolót az éves kollégiumi, ill. egyetemi/főiskolai szakmai munkájukról.   



Ennek hiányában nem nyernek felvételt.  A szakmai elbírálást követően a FEB köteles annak 

eredményét közölni az érintettekkel. 

 

 Kötelezően választandó szemináriumok és műhelyek: 

 

A szakkollégiumban lakó egyetemistáknak kötelező félévente egy, a kollégium által megadott 

lelkigyakorlaton való részvétel, illetve a szakkollégium által meghirdetett szemináriumok 

egyikén való rendszeres, aktív részvétel.  

Továbbá a szakkollégiumi élet keretében megszervezett műhelyestek bizonyos számú 

előadásán való megjelenés. A tavaszi félévben megszervezett konferencián mindenkinek 

kötelező a részvétel és az előadás. Az előadás alól az első éves hallgatók mentességet 

élveznek. Az intézményben eltöltött idő alatt ajánlott egy középfokú (ennek megléte esetén 

egy felsőfokú, vagy egy másik nyelvű középfokú) nyelvvizsga megszerzése. Ennek 

dokumentálása a Kollégiumi Indexben történik. 

 

 Dokumentációk: 

 

A hallgatók kötelesek szemeszterenként egy jogviszony-igazolást, valamint az 

egyetemi/főiskolai indexükről másolatot benyújtani a kollégiumi vezetőnek. Amennyiben a 

megadott határidőig a kollégista sikeres félévét nem igazolja, úgy kollégiumi tagsága 

automatikusan megszűnik.  

 

Összeállították a Diákbizottság tagjai:  

Kaposvári Anita 

Valaczka Regina 

Csáthi Éva 

Tamás Brigitta 

Born Alexandra 

 

Szeged, 2012-09-19. 

 

 

 

 

Módosította: 

Nyúl Zsófi 

Csány Júlia 

Babay Réka 

Perlaki Annamária 

Varga Edina 

 

Szeged, 2017-03-09 

     

 

 …………………………………… 

Makai Csilla kollégiumvezető 


