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A SZAKKOLLÉGIUMI TAGSÁG FELTÉTELEI, AVAGY A
TANULMÁNYI REND - 2013/14 TAVASZI FÉLÉV
A FÉLÉV RENDJE:

Tantárgyfelvétel: 2014. február 12–16. (szerda–vasárnap) elektronikus úton, a PKTR rendszerben (PKTR infó:
bessbd@gmail.com)
Első nap:
2014. február 17. (hétfő)
Tavaszi szünet:
2014. április 16. (szerda) – 2014. április 22. (kedd)
Utolsó tanítási nap:
2014. május 16. (péntek)
Természettudományi Műhely időpontjai:
I.

2014. február 28-tól március 2-ig (péntek-vasárnap)

II.

2014. március 27-29. (péntek-vasárnap)

Evangélizációs napok (ekkor nincs tanítás):
2014. április 28. (hétfő) - 2013. április 30. (szerda) – 19:30
Házi Konferencia időpontja:
2014. május 12-16. (hétfő-péntek)

A SZAKKOLLÉGIUMI OKTATÁSI-KÖZÉLETI-EGYHÁZI PROGRAMOK
EVANGÉLIZÁCIÓS HÉT
2014. április 28-30. 19:30 (hétfő-szerda) - a héten nincs tanítás.
A három evangélizációs alkalomból kettőn kötelező a részvétel minden hallgatónak, mindhárom esten való
részvételért egy hiányzáspótlás jár, ami bárhol felhasználható.
LELKI ALKALMAK
A tavalyi évekhez hasonlóan a lelki alkalmaink ugyanazon időpontokban folytatódnak, hétfő, csütörtök és
vasárnap este a spirituálisunk, hallgatóink vezetésével, önkéntes részvétellel.
SZAKKOLLÉGIUMI KÓRUS/ZENEKAR

Ebben az évben a műhelymunkától különválasztva, kéthetente hétfő esti próbákkal (az egyházi óra időpontjában)
készülünk az év közbeni szolgálatokra.
Várjuk mindazok jelentkezését, akiknek örömet jelent a közös muzsikálás, éneklés és minimális zenei
előképzettséggel rendelkeznek.
A részvétel önkéntes, az első próba időpontját a jelentkezőknek megküldjük.
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EGYHÁZI ÓRA
Címe: Keresztyénség a gyakorlatban
Vezetője: Győrffy Eszter egyetemi lelkész (Pesti Református Egyetemi Misszió)
EBBEN A FÉLÉVBEN AZ EGYHÁZI ÓRÁK KÉT RÉSZBŐL ÁLLNAK MAJD, A SZAKKOLLÉGIUMON KÍVÜLI SZOLGÁLATOK
MIATT. HÉTFŐ ESTÉNKÉNT HÁROM ELŐADÁS LESZ MEGTARTVA A NAGYELŐADÓBAN 20:00-21:00 KÖZÖTT. EMELLETT A
HALLGATÓKNAK MÉG GYAKORLATI SZOLGÁLATOT KELL TELJESÍTENIÜK A FÉLÉV SORÁN GYŐRFFY ESZTER EGYETEMI
LELKÉSZ BEOSZTÁSA, JAVASLATA ALAPJÁN.
ELSŐ ALKALOM: 2014. FEBRUÁR 17. 20:00, TOVÁBBI ALKALMAK: MÁRCIUS 3. 20:00 ÉS MÁRCIUS 17. 20:00.
Az egyházi óra látogatása minden szakkollégiumi hallgató részére kötelező, a teljesítés feltétele 2 előadáson és
az egyik kötelezően választott programon, szolgálaton való részvétel az alább felsorolt feltételek szerint.
Kredit értéke: 2.
A PROMISSZ-RÓL
A Pesti Református Egyetemi Misszió (PROMISSZ) 2013 őszétől működő egyetemistákból, és fiatal
értelmiségiekből álló, még formálódó közösség. Tagjai ebben a mondatban összegezték a„gyülekezet”célját: „A
PROMISSZ az egyetemistákat Istenre figyelő közösségbe hívja és Krisztus követő életre készíti!”
A 2013/2014-es tanév tavaszi félévének a programjai:
1. Keddenként 19 órától istentisztelet (előtte 18 órától imaközösség, utána szeretetvendégség, beszélgetés, esetleg
játék). Téma Márk Evangéliuma. Helye: 1081 Gyulai Pál utca 9. fsz.
2. Kéthetente csütörtökön 18 órától házi bibliaóra (egy egyetemista albérletben), Énekek Éneke van soron. Helye: Petra
és Zsuzsa otthona, IX. ker., Ráday utca)
3. Febr. 19.-től 10 alkalmas önismereti bibliakör (Lk 24) szerdánként. Helye: 2egér könyvesbolt, Ráday utca 20. (ez
később változhat)
4. Púderben kerekasztal-beszélgetések egyetemistáknak, hétfőn 17 órától. (febr 17, márc 3 és még kettő szervezés
alatt) Helye: Púder Bárszínház, Ráday utca 8.
5. Márk dráma bemutatása egyetemeken: Húsvét, illetve Pünkösd előtt.
6. Közös gyülekezeti hétvége Bakonybélben, a téma: Mi a hivatásod?
7. Március 21-23 között a kárpát-medencei egyetemi gyülekezetek tavaszi találkozójának a megszervezése.
Bővebben: www.promissz.hu,
facebook: https://www.facebook.com/pages/PROMISSZ/574839159195993?ref=hl

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ PROGRAMOK AZ EGYHÁZI ÓRA KERETÉBEN

A programokra való feliratkozás módja az első alkalmon lesz kihirdetve (2014. február 17. - hétfő - 20:00
Nagyelőadó).
A Protestáns Felsőoktatási Szakkollégium tagjainak a 2013/2014-es tanév tavaszi szemeszterében az „egyházi
óra” keretében az alakuló egyetemi gyülekezet életébe, munkájába kell bekapcsolódniuk. A hallgatók az alábbi
lehetőségekből választhatnak:
1. GYÜLEKEZETI MUNKÁBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

A félév során 5 alkalommal a keddi istentiszteleten való részvétel (ebből lehet 1-2 alkalom házi bibliakör is), ebből
legalább egyszer valamilyen szolgálat végzése. (A feladatok, amikből lehet választani: Istentiszteleti előtt a terem
berendezése, illetve visszapakolás. A szeretetvendégség előkészítése, elmosogatás. A liturgiai szolgálat,
zenélés. Az érkezők fogadása. Közös játék vezetése. Plakátolás. Illetve a bibliaköri alkalom megtartása, vagy ott
zenélés. stb.)
Jelentkezők létszáma: 20 fő.
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2. MÁRK DRÁMÁBAN VALÓ SZEREPLÉS

A Márk Dráma Márk evangéliumának „színielőadása”. A darab egy kör alakú térben játszódik (azaz a nézők
számára a székeket egy körbe rendezzük el, úgy, hogy középen maradjon elegendő hely a "színészeknek", a
székek között van 3 kivezető "folyosó", a székek mögött pedig egy „kerengő”).
A darabban 15 „színész” vesz részt (akik emellett a közönséget is bevonják a játékba). Nincs jelmez, kellék,
mikrofon, narrátor. A darab 90 perces.
•

•
•
•

Milyen lesz egy próba? Nincs forgatókönyv, amit meg kellene tanulni, cask Márk evangéliumát használjuk. A 15 fős csoportból 7
színész játszik konkrét szerepet (Jézus, farizeusok (2), Péter, András, Jakab, János). 8 tagja a csoportnak az extra-csoportot képezi,
ők kisebb szerepeket játszanak. Mindenkinek tudnia kell az egész evangélium eseményeinek sorrendjét.
Tetszik a színjátszás ötlete (függetlenül attól, hogy van-e benne gyakorlatod)
Elég hangosan tudsz beszélni ahhoz, hogy a teremben hallható légy
Kész vagy elkötelezni magad az evangélium (az események sorrendje) megtanulására

Rendező: Kis Zoltán (MEKDSZ).Az előkészület folyamán cask párok gyakorolnak, erre elég heti fél óra. Csak a
bemutató előtt lesz 4X4 órás próba. A végén két előadás, egy-egy egyetemi helszínen májusban. (Ennek
egyeztetése, kialakítása a jelentkezőkkel egyeztetve történik.)
Jelentkezők létszáma:15 szereplő (8 fiú, 7 lány) + 4-5 fő, aki az előadás szervezésében részt vesz (a
helyszín, időpont megszervezése, hirdetés, stb).
3. EGYETEMI GYÜLEKEZETEK TAVASZI TALÁLKOZÓJÁNAK SZERVEZÉSE,
LEBONYOLÍTÁSA

A Kárpát-medencében lévő egyetemi gyülekezetek fiataljai immár 2000 óta minden márciusban összejönnek valamelyik
egyetemi városban, tavaly Marosvásárhely volt a házigazda. Ennek a találkozónak a 3-as célja van:
• találkozás
• lelki program
• városnézés
Ebben az évben a főváros adja a helyszínt, és a PROMISSZ szervezi a programot.
A találkozó időpontja: 2014. március 21-23 (péntek vacsorától tart és vasárnap ebéddel ért véget.)
1

feladat
regisztráció

2

étkezések

3

program

Előkészítés,a helyszínen való feladatok.*
Egy reggeli,
két vacsora elkészítése, illetve az utána való mosogatás.**
Egy-egy étkezésnél 10 főre van szükség.
A program előkészítése, illetve a helyszínen az annak megvalósítása,
a „városnézés” vezetése.****

időigény

márc. 21 előtt 1-2 alkalommal kb. 1 órás
megbeszélés.
A találkozó alatt kb. 4 órás szolgálat.

létszáma
5 fő
30 fő***
10 fő

*Március 21. 15.30-20.00.
**Március 21. 16.00-20.00; március 22. 06.15-09.30 és 16.00-20.00.
*** Az étkeztetésben résztvevőknek a reggeliket, illetve vacsorát biztosítjuk.
**** A városnézés időpontja: március 22. délután.

4. AZ SDG CSOPORTOS PROJEKTJÉBEN VALÓ RÉSZVÉTEL

A SoliDeoGloria Református Diákmozgalom (SDG) célkitűzése, hogy a középiskolákban (elsősorban református
fenntartásúakban) helyi kisközösségeket (nevezhetjük bibliakörnek is) hozzon létre. Azért csináljuk mindezt, hogy segítsük a
fiatalok személyiség- és hitbeli fejlődését e közösség által.
A helyzet az, hogy jelenleg mindössze 2 iskolában működik kifejezetten SDG csoport, vannak még olyanok, ahol más
önszerveződő közösségek vannak. Felismerve ezt a helyzetet kezdünk csoportindító projektünkben. Ebben a félévben két
iskolába tervezünk elmenni: a március 10-i héten a Benkő István gimnáziumba, a március 24-i héten a Lónyay utcai
gimnáziumba.
•
•
•

A megnevezett heteken többféle formában tervezünk megjelenni ezekben az iskolákban. Szeretnénk egy imaszobát berendezi,
ha lehet akkor a BeFogadó kávéházunkkal jelen lenni. Szünetekben beszélgetni, játszani a diákokkal. A hétkezdő áhítatokat is
mi tartjuk illetve a hittanórákra is bemehetünk.
Célunk az, hogy minél több fiatallal találkozzunk, beszélgessünk, kapcsolatban kerüljünk és meghívjuk őket egy 6 alkalmas
"Alapozó" elnevezésű heti rendszerességgel tartott csoportba.
Az egész projekt témája (projekthét + csoport) az ÉLET (Kivel, hogyan, miért élünk).

Mit várunk a jelentkezőktől?
Az egyik projekthéten való részvételt. A projekthéten az imaszoba, a BeFogadó kávéház felállításában, működtetésében, a
diákokkal való kapcsolatfelvételben számítunk rájuk. A projekt héten természetesen nem 0-24 órában kell jelen lenni. Az
adott héten két napon 2,5 óra segítségre számítunk egy résztvevőtől, illetve a projektet megelőző héten egy felkészítő
találkozásra várjuk.

Egy hétre 10 fő jelentkezését várjuk. Összesen 20 fő.
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A KÖZÉLETI ESTEK
Az előadók meghívása folyamatban van, az eddigi gyakorlatot követve sokféle témában szervezzük az esteket.
Első alkalom: 2014. február 19. 20:00
•
Időpont: minden szerda este 20:00-21:30 között félévente 9 alkalommal.
•
A teljesítés feltétele a 9 alkalomból 6 alkalmon való megjelenés.
•
Kredit értéke: 2.
DIÁKSZEMINÁRIUMOK
Igény szerint, a Diákpresbitérium segítségével, egyeztetve a tanulmányi igazgatóval. A diákszemináriumokon
való eredményes részvételért a félév elején meghirdetett módon a Diákpresbitériummal egyeztetve
hiányzáspótlás jár, amely a szerda esti Közéleti esteken használható fel.
NYELVÓRÁK
A nyelvórák folytatása az év eleji felmérés alapján történik, tehát az angol középszintű nyelvórák folytatódnak. Aki
szeretne becsatlakozni, jelezze a tanulmányi igazgatónál. a félév első hetén.
MŰHELYEK
Ebben a félévben is több 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 az őszi félév utolsó tanulmányi heteiben
megrendezésre kerülő Műhely Konferencia és Házi Konferencia keretében.
A Házi Konferencián csak a Műhely Konferencián a műhelyvezető és a hallgatók által kiválasztott legjobb 3 hallgató ad elő, műhelyenként
tehát 3 fő. 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, illetve a Műhely Konferencián való 50%-os részvétel. A témákat, címeket a műhelyvezető tanár javaslataiból kell kiválasztani
vagy a saját témát a műhelyvezetővel engedélyeztetni kell.
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 heteiben, a Műhely Konferencia, ill. 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 Műhely Konferencián történő előadás értékelése a műhelyvezető feladata. A Házi Konferencia értékelése pedig 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 formában való beadása
•
A Műhely Konferencián való előadás prezentáció segítségével
•
Amennyiben a műhelyvezető javasolja, a Házi Konferencián való előadás prezentáció segítségével
•
A műhelyvezető, ill. Házi Konferencia Bizottság előtt való megfelelés mind a dolgozat, mind az előadás tekintetében
•
A Házi Konferencia előadásainak legalább 33%-án való részvétel
•
A Műhely Konferencia előadásainak 50%-án 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 MŰH ELYEK

A műhelyek létszámkorlátja 15 fő. Minimum létszám: 5 fő.

1. Műszaki Műhely: Szántai Béla, elérhetőség: bela.d.szantai@gmail.com
2. Jogi Műhely: Dr. Bolberitz Kristóf, elérhetőség: bolberitz@pakay.hu
3. Természettudományi Műhely: Pintér Zoltán, elérhetőség: pntrjdt@freemail.hu
Terepi konzultációs időpontok (mindkettőn kötelező a részvétel).

4. The English Speaking World: Danku Márton, elérhetőség: mrtndanku@gmail.com
Angol nyelvű műhely.

5. Bölcsész Műhely: Dr. Fülöp József, elérhetőség: fujozsef@gmail.com
6. Média és Irodalom Műhely: Dr. Balogh Csaba, elérhetőség: csaba.drbalogh@gmail.com
7. Pedagógiai Műhely: Csapó Tamás, elérhetőség: csapo.tamas.mpta@gmail.com
Pedagógiai tanulmányokhoz kötött.

Téma- és konzultációs időpontválasztó első alkalom: 2014. február 18. 19:00
A műhelyek konzultációjának idősávja: minden héten keddenként 19:00-22:00-ig a műhelyvezető
tanárokkal egyeztetve.

INFÓ TANULMÁ NYI ÜGYEKBEN:
Tanulmányi igazgató: Csapó Tamás, csapo.tamas.mpta@gmail.com
PKTR-es belépések, levelezőlista: Bessenyei Balázs, bessbd@gmail.com
Nevelőtanár: Győri Dorottya, gyori.dorottya@mpta.hu
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