A szakkollégiumi tagság feltételei, avagy a tanulmányi rend
A Protestáns Felsőoktatási Szakkollégium tagjainak félévente 6 kreditet kell teljesíteniük.
Kötelező a részvétel az egyházi órán, a közéleti esteken és egy választott műhely munkájában.

Egyházi óra
Címe: Az egyház tanításának bibliai alapjai

Időpont: kéthetente hétfő esténként 20:00-21:30 között.
Előadók: Dr. Szabó István püspök úr és Dr. Fabiny Tibor professzor úr.
Első alkalom: 2012. szeptember 17. További alkalmak: október 8., november 5., 12., 26.
A teljesítés feltétele az 5 alkalomból 4-en való részvétel (1 hiányzás a megengedett).
Kredit értéke: 2.

Evangélizációs hét
2012. október 24-26. 19:00 (szerda-péntek) - a héten nincs tanítás.
A 3 evangélizációs alkalomból kettőn kötelező a részvétel minden hallgatónak, mindhárom esten való
részvételért egy hiányzáspótlás jár, ami a Közéleti Est hiányzásainál használható fel.

Lelki alkalmak
A tavalyi évekhez hasonlóan a lelki alkalmaink ugyanazon időpontokban folytatódnak a tanulmányi
félév kezdetétől, hétfő, csütörtök és vasárnap este 21:30-tól a spirituálisaink vezetésével, önkéntes
részvétellel illetve a leendő spirituálisok beosztása alapján.

A Közéleti Estek
Időpont: minden szerda este 20:00-21:30 között félévente 10 alkalommal.
A teljesítés feltétele a 10 alkalomból 7 alkalmon való megjelenés.
Kredit értéke: 2.

Diákszemináriumok
Igény szerint, a Diákpresbitérium segítségével, egyeztetve a tanulmányi igazgatóval.

Nyelvórák
Igény szerint angol és német nyelv tanulására van lehetőség. A nyelvórákon való részvétel feltétele a
nyelvtudás szintjének emelése, nyelvvizsga megszerzése révén (1 év alatt). Minimum indulási
létszám: 5 fő, nem jár érte kredit. Jelentkezés: elektronikus úton a tanulmányi igazgatónál a nyelv és
az elérni kívánt (és a jelenlegi) szint megjelölésével 2012. szeptember 16-ig. Aki a kurzus kezdetétől
számítva 12 hónapon belül nem tesz le sikeres nyelvvizsgát, a nyelvórák költségeit vissza kell fizetnie.

Műhelyek
Ebben a félévben hat féle műhely közül választhatnak a hallgatók, egy műhelytagság kötelező mindenki
számára. A szabad választás természetesen minden hallgatót megillet, azonban szakjától, tanulmányi
orientáltságától eltérő műhelyválasztás esetén a tanulmányi igazgatónak benyújtott kérvény formájában
indokolni (és engedélyeztetni) kell a választást.
A műhelymunka
A műhelymunka célja egy önálló szakkollégiumi dolgozat elkészítése és megvédése az őszi félév utolsó
tanulmányi hetében megrendezésre kerülő Házi Konferencia keretében. A hallgató a szakkollégiumi
dolgozat beadásával hozzájárulását adja, hogy az elkészült munkákat az MPTA egy kiadvány formájában
közzétegye. A fentieken túl a műhely teljesítésének feltétele még a Házi Konferencia előadásainak
legalább a 33%-án való részvétel. A témákat, címeket a műhelyvezető tanár javaslataiból kell kiválasztani.
A szakkollégiumi dolgozat formai követelményei:
A szakkollégiumi dolgozat célja a hallgató szakképzettségnek megfelelő, a tanult szakmai tárgyakhoz
kapcsolódó téma kidolgozása, amivel a hallgató tanúsítja, hogy a tananyag ismeretén túlmenően képes
tájékozódni a hazai és nemzetközi szakirodalomban, és megszerzett ismereteit alkotó módon tudja
feldolgozni és hasznosítani. Amennyiben nem kapcsolódik a választott téma a tanulmányaihoz (és
amennyiben engedélyt kapott más témában való elmélyülésben), úgy ezt a dolgozatban röviden meg kell
indokolni.
A szakkollégiumi dolgozatot számítógépes szövegszerkesztővel kell elkészíteni az alábbiak szerint: Times
New Roman betűtípus, 12-es betűméret, másfeles sortávolság, a bal oldalon 3 cm-es, a jobb oldalon alul
és felül 2,5 cm-es margó. A főszöveg terjedelme (tartalom- és irodalomjegyzék, valamint mellékletek
nélkül) legalább 8, legfeljebb 16 oldal legyen.
A szakkollégiumi dolgozatot elektronikus formában a tanulmányi igazgató e-mail címére kell megküldeni
legkésőbb a Házi Konferencia kezdő időpontja előtt egy héttel.
A védés (előadás) formai követelményei
A védésre az utolsó tanulmányi héten, a Házi Konferencia keretében kerül sor. Az előadás időtartama
minimum 8 perc, maximum 12 perc lehet. Az előadás segédeszközeként prezentációt kell készíteni, amely
az előadás értékelésébe beleszámít.
Az előadás értékelése a Házi Konferencia Bizottság feladata, amelynek tagjai lehetnek a kurátorok, a
tanulmányi igazgató, a nevelőtanár, a Diákpresbitérium egy delegáltja és egy szenior, ill. spirituális. A Házi
Konferencia akkor határozatképes, ha a tanulmányi igazgató és a nevelőtanár mellett legalább a felsorolt
személyekből még egy fő részt vesz az értékelésben.
Az értékelés része még az előadás után feltett kérdésekre adott válaszok minősége is.
A műhely teljesítésének feltételei
A félév során a tanárral leegyeztetett időpontban a (műhely heti idősávjában) két konzultáción
való személyes megjelenés (aláírással igazoltan)
Ezen felül a témaválasztó első alkalmon való megjelenés (az őszi félév első tanulmányi hetében)
A szakkollégiumi dolgozat elektronikus és nyomtatott formában való beadása
A Házi Konferencián való előadás prezentáció segítségével
A Házi Konferencia Bizottság előtt való megfelelés mind a dolgozat, mind az előadás tekintetében
A Házi Konferencia előadásainak legalább 33%-án való részvétel
A műhelyek konzultációjának idősávja: minden héten keddenként 19:00-22:00-ig a műhelyvezető
tanárokkal egyeztetve. Kredit értéke: 2.

A választható műhelyek
Jogi Műhely: dr. Németh Gabriella
Jogász hallgatók részére elsősorban.

Természettudományi Műhely: Pintér Zoltán
Létszámkorlát: 19 fő. A TTK-s hallgatók alapból ide lettek besorolva, a fennmaradó helyekre bárki
jelentkezhet.
Terepi konzultációs időpontok (mindkettőn kötelező a részvétel):
2012. október 5-7. és 2012. október 12-14.

Nemzetközi Kapcsolatok Műhely: Danku Márton
Angol nyelvű műhely.
Jelen korunk világában a globális folyamatok mindent átfogó, alakító hatása vitathatalan, elég ha csak
az üzleti és pénzügyi világ szoros összefüggéseire, a népek összeférhetetlenségére vagy
önrendelkezési törekvéseire gondolunk. A nemzetközi kapcsolatok műhely a nemzetközi kapcsolatok
interdiszciplináris tudományága mentén halad. Elsődleges célja az itt jegyzett tematikus kereteken
belül az emberiséget globális szinten érintő hatások és változások mélyreható vizsgálata és angol
célnyelven történő megvitatása.
The world in which we live is indelibly shaped by the all-comprehensive global processes – from the
interconnectedness of business and finance to ethnic violence to the struggles for self-determination.
This course aims at provoding the students with in-depth knowledge in the target language about the
changes and influences that now face the global community.

Bölcsész Műhely: Dr. Vassányi Miklós
Zeneművészeti Műhely: Csapó Tamás
Az LFZE-s hallgatók alapból ide lettek besorolva, a műhely mindenki számára nyitott.

Műszaki Műhely: Dr. Németh Géza

Téma- és konzultációs időpontválasztó első alkalom: 2012. szeptember 18. 19:00
A műhelyek konzultációjának idősávja:
Minden héten keddenként 19:00-22:00-ig a műhelyvezető tanárokkal egyeztetve.

A 2012/2013-as tanév rendje
I. (ŐSZI) FÉLÉV
Beköltözési időszak:
2012. szeptember 3–tól (munkanapokon 9-től 17 óráig)
Tanévnyitó:
2012. szeptember 12. (szerda 20:00)
Tantárgyfelvétel:
2012. szeptember 13-tól 2012. szeptember 16-ig
Kollégiumi ismerkedési est:
2012. szeptember 20. (csütörtök) 19:00
Kollégiumi hétvége:
2012. szeptember 28–tól 2012. szeptember 30-ig (péntek–vasárnap)
Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról
2011. október 24. (szerda) 20:30
Adventi-Karácsonyi Koncert
2011. december 12. (szerda) 20:00
Szorgalmi időszak
Első nap:
2012. szeptember 17. (hétfő)
Evangélizációs hét (a héten nincs tanítás):
2012. október 24-26. (szerda-péntek)
Őszi szünet:
2012. október 29. (hétfő) – 2012. november 2. (péntek)
Utolsó tanítási hét (Házi Konferencia időpontja):
2012. december 10-14. (hétfő-péntek)
Vizsgaidőszak (ELTÉ-s)
Első nap:
2012. december 17. (hétfő)
Utolsó nap:
2013. február 1. (péntek)

