A tavaszi félév rendje:
II. (tavaszi) félév
Tantárgyfelvétel:
2013. február 4–8. (hétfő–péntek)
Első nap:
2013. február 11. (hétfő)
Tavaszi szünet:
2013. március 25. (hétfő) – 2013. április 2. (kedd)
Utolsó tanítási nap:
2013. május 3. (péntek)
Természettudományi Műhely időpontjai:
I. 2013. március 8-10. (péntek-vasárnap)
II. 2013. április 5-7. (péntek-vasárnap)
Evangélizációs napok (ekkor nincs tanítás):
2013. április 2. (kedd) - 2013. április 4. (csütörtök) – 20:00
Házi Konferencia időpontja:
2013. május 6-10. (hétfő-péntek)

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
Értelmiségi krízis a nyugati kereszténységben
Előadó: Király Levente Zoltán református teológus
Időpont: kéthetente hétfő esténként 20:00-21:30 között.
Első alkalom: 2013. február 18. További alkalmak: február 25., március 18., április 8., 22.
A teljesítés feltétele az 5 alkalomból 4-en való részvétel (1 hiányzás a megengedett).
Kredit értéke: 2.

Evangélizációs hét
2013. április 2. (kedd) - 2013. április 4. (csütörtök) – 20:00 - 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 hallgatók és a nevelőtanár vezetésével,
önkéntes részvétellel illetve a leendő spirituálisok beosztása alapján.

A Közéleti Estek
Az eddigi gyakorlatot követve sokféle témában szervezzük az esteket. Az első alkalmon (2013. február
13.) Dr. Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke lesz a vendégünk.
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
Az ősszel jelentkezett hallgatók részére az angol nyelvórák folytatódnak továbbra is.
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Műhelyek
Ebben a félévben is hat féle műhely közül választhatnak a hallgatók, egy műhelytagság kötelező mindenki
számára. A szabad választás természetesen minden hallgatót megillet.
A műhelymunka
A műhelymunka célja egy önálló szakkollégiumi dolgozat elkészítése és megvédése a tavaszi 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 10 előadásán való
részvétel. A témákat, címeket a műhelyvezető tanár javaslataiból kell kiválasztani, vagy a szakkollégiumi
tag témáját kell elfogadtatni a műhelyvezetővel.
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, 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/vagy 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 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 10 előadásán való részvétel
A műhelyek konzultációjának idősávja: minden héten keddenként 19:00-22:00-ig a műhelyvezető
tanárokkal egyeztetve. Kredit értéke: 2.
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A választható műhelyek

Jogi Műhely: Dr. Bolberitz Kristóf
Szakkollégiumunk új oktatója, a Pákay Ügyvédi Iroda egyéni ügyvéde.

Természettudományi Műhely: Pintér Zoltán
Létszámkorlát: 19 fő.
Terepi konzultációs időpontok (mindkettőn kötelező a részvétel):
I. 2013. március 8-10. (péntek-vasárnap) és II. 2013. április 5-7. (péntek-vasárnap)

Nemzetközi Kapcsolatok Műhely: Danku Márton
Angol nyelvű műhely.

Bölcsész Műhely: Dr. Vassányi Miklós, Dr. Balogh Csaba
Zeneművészeti Műhely: Csapó Tamás
Gazdasági Műhely (Uniós projektek/pályázatok menedzsmentje): Holzmann Anna
Szakkollégiumunk új oktatója, közgazdász, több EU-s projekt operatív vezetője Skóciában és
Magyarországon.
Az Európai Uniós projektműhely gyakorlatközpontú megközelítésben segíti a diákok felkészülését a
munkaerőpiaci kihívásoknak történő megfelelésben.
A műhely házi dolgozatának elkészítése során a diákok közelebbről megismerhetik azt a módszertant,
melynek segítségével a jövőben munkahelyük számára tudnak majd különböző területeken pénzügyi
támogatást szerezni.
A beadandó dolgozat saját projektötlet kidolgozásából, a projekt indokoltságát felvonultató kutatási
eredmények és a szakmai megvalósítás részleteinek (várható eredmények) bemutatásából áll majd.

Téma- és konzultációs időpontválasztó első alkalom: 2013. február 12. 19:00
A műhelyek konzultációjának idősávja:
Minden héten keddenként 19:00-22:00-ig a műhelyvezető tanárokkal egyeztetve.
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