A Wlislocki Henrik Szakkollégium
Szervezeti és Működési Szabályzata
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A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Romológia és Nevelésszociológia
Tanszékén (továbbiakban: Tanszék) működő Wlislocki Henrik Szakkollégium (továbbiakban:
Szakkollégium) működésének részletes szabályait jelen
Szervezeti és Működési Szabályzatban
határozza meg.
Általános rendelkezések
1. A Szakkollégium a Pécsi Tudományegyetem önálló szervezeti egysége, nem önálló
jogi személy, törvényességi felügyeletét a PTE Szenátusa látja el.
2. A Szakkollégium hivatalos megnevezése: PTE Wlislocki Henrik Szakkollégium.
3. A Szakkollégium székhelye: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
4. A Pécsi

Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Karának

Romológia

és

Nevelésszociológia Tanszéke biztosítja a Szakkollégium szakmai kereteit.
5. Hivatalos képviselőjeként a Szakkollégiumi Tanár, a Szakkollégiumi Tanács tagjai,
illetve a Szakkollégiumi Tanács által megbízott szakkollégista járhat el.
A Szakkollégium alapvetései, célja
6. A Szakkollégium a Pécsi Tudományegyetem hallgatói jogviszonnyal rendelkező
nappali alap-, mester-, felsőfokú szak- és doktori képzésében résztvevő, elsősorban
– de nem kizárólag – roma/cigány hallgatók egyetemi tanulmányaihoz kapcsolódó
tevékenységeit segítő, a hallgatók alkotta önképző szervezeti egység. Mind
graduális, mind posztgraduális képzésben résztvevő tagjainak Szakkollégiumi
tevékenysége a felsőfokú tanulmányok segítésére, kiegészítésére irányul.

A

Szakkollégium célja: lehetőséget és teret biztosítson olyan hallgatóknak, akik
érdeklődnek a cigány/roma kérdéskör iránt és mélyebb tudományos, szakmai
munkát kívánnak folytatni. Célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával
magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson, segítve a kiemelkedő képességű
elsősorban hátrányos helyzetű roma/cigány hallgatók tehetséggondozását, közéleti
szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi
feltételeinek megteremtését, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes
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értelmiség nevelését. A Szakkollégium az önkormányzatiság elvére és a
szakkollégisták öntevékenységére épül, a Szakkollégium tagsága dönt különösen a
kollégiumi tagsági jogviszony keletkezéséről vagy megszűnéséről, az önálló
szakkollégium

szervezeti

és

működési

szabályzatának

elfogadásáról,

a

szakkollégium szakmai programjáról és az ahhoz kötődő szakmai teljesítményekre
vonatkozó követelményekről.
A Szakkollégium szervezeti felépítése
7. A szakkollégium élén a Szakkollégium Közgyűlése által megválasztott Diákvezető
áll, akinek mandátuma egy évre szól. A Szakkollégium működésének segítője a
Szakkollégium Tanára. Mandátuma 1 évre szól, illetve mindaddig újraválasztható,
míg a Közgyűlés meg nem vonja tőle a bizalmat. A Szakkollégium döntéshozó
szerve a Tanács, melynek tagja a Szakkollégium Tanára, Titkára és három
Szakkollégiumi hallgató.
8. A szakkollégiumba jelentkező hallgatók egy évig tagjelölti státuszban vannak, mely
idő alatt tanácskozási joggal részt vehetnek a Közgyűlés munkájában és minden a
Szakkollégium által szervezett tevékenységben. A szakkollégium Közgyűlésének
tagja minden, szavazati joggal rendelkező tag.
A Szakkollégium fő feladatai
9. A Szakkollégium feladata, hogy
a) roma/cigány témájú kurzusok és előadások szervezése:
i.

A hallgatók kurzusokat szervezhetnek saját szakmai fejlődésük elősegítésére.
A kurzusokat a Szakkollégium által felkért előadó, vendégelőadó tartja VAGY

ii.

A kurzust / kurzusokat a hallgatók a tanszék oktatóival közösen tartják

b) egyéni kutatási programok szakmai és anyagi támogatása,
c) egyéni kutatási eredmények bemutatása, konferenciákon való részvétel támogatása,
különös tekintettel a TDK, OTDK dolgozatok készítésére,
d) publikációs lehetőségek biztosítása és elősegítése,
e) lehetőség szerinti ingyenes nyelvoktatás,
f) tudományos és egyéb pályázatokon való részvétel támogatása,
g) szakkollégiumi konferenciák szervezése,
h) szakkollégiumi konferenciákon való részvétel,
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szabadidős programok és roma/cigány kulturális rendezvények szervezése,

i)

mind belföldi, mind külföldi szakkollégiumokkal, szakmai közösségekkel, civil
szervezetekkel,
j) egyetemhez kötődő szakmai közösségekkel való kapcsolatfelvétel,
i.

együttműködés az egyetem más szakkollégiumaival

k) szakmai és kulturális együttműködés,
i.

szociális, civil és non-profit szféra

l) a szociálisan rászoruló roma/cigány hallgatók támogatása,
m) kollégiumi férőhely biztosítása igény szerint,
n) egyéb tudományos, kulturális, közéleti és közösségi tevékenység támogatása, a
közösségi tér biztosítása a hallgatók számára
o) ingyenes internet-hozzáférési lehetőség biztosítása a PTE BTK Romológia és
Nevelésszociológia Tanszék hallgatói-szakkollégiumi szobájában.
(E feladatokat a Szakkollégium anyagi lehetőségeitől és a képviselt hallgatók igényeitől függő
mértékben és módon látja el.)
A Szakkollégium munkaprogramja és munkaterve
10. A Szakkollégium testülete vállalásairól, terveiről munkaprogramot állapít meg.
A Szakkollégium Közgyűlése illetve Tanácsa a programokkal összhangban, azok
végrehajtására munkatervet fogad el. A munkaterv időtartama egy évre szól.
A munkaterv elfogadásáról a Szakkollégium Közgyűlése a tárgyév első ülésén dönt, kivéve
új Közgyűlés vagy Szakkollégiumi Tanács alakulását, amikor a határidő az alakulást követő
30 nap.
11. A munkaterv tartalmazza:
a) A Szakkollégium üléseinek tervezett időpontjait, napirendjeit,
b) a napirend előterjesztőjének megjelölését, az előterjesztés elkészítésének határidejét,
az előkészítésben közreműködők körét,
c) egyben szervezési teendők rögzítését (fórumok, évfordulók megünneplése, egyetemi
rendezvények, stb.)
A szakkollégiumi tagság
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12. A Szakkollégium tagja lehet bármely roma/cigány, illetve romológia szakos, a
romológia iránt érdeklődő, a Pécsi Tudományegyetem bármely nappali tagozatos,
aktív vagy passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkező felsőfokú szakképzésben,
alap-, mester-, vagy egységes, osztatlan képzésben résztvevő hallgató, valamint az
„Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola nappali tagozatos
hallgatói, mint tutor tagok. A tagok a Szakkollégium Szervezeti és Működési
Szabályzatát elfogadják, amennyiben a Felvételi Szabályzatban lefektetett felvételi
eljárás során felvételt nyertek. A felvételről a tagot a Szakkollégiumi Tanács írásban
is értesíti. A tagságról a Szakkollégiumi Tanács nyilvántartást vezet.
A tagok megválasztásáról
A szakkollégiumi felvételi eljárás
13. A Szakkollégium Tagjainak körébe felvehető bármely a Pécsi Tudományegyetem
Karain tanuló hallgató.
Az egyetemre bekerült, elsőéves hallgatók felvételi követelményei, jogai,
kötelezettségei:
a) Bármely romológia szakos, vagy romológia iránt érdeklődő hallgató jelentkezhet a
Szakkollégiumba.
b) Az elsőéves hallgatók tagjelölti státuszban tagjai a Szakkollégiumnak. A tagjelölt
hallgató tagja a Szakkollégiumnak, de nem tagja a közgyűlésnek, így szavazati
joggal nem rendelkezik.
c) A teljes jogú tagsághoz, a szavazati jog elnyeréséhez a tagjelölt a tagjelölti státusz
megszerzésétől számított két szemeszter alatt egy választott témában dolgozatot
készít, melynek elkészítésében a Szakkollégium Felsőbb éves tagjai segítenek.
d) A dolgozatról:
i. A dolgozat bármely, a hallgató által választott, romológia tárgykörben írt,
legalább 20.000 leütés, szóközzel (legfeljebb 40.000 leütés) terjedelemben
elkészített munka (A/4; 1,5 sorköz; Times New Roman)
ii. A dolgozat formai, tartalmi követelményei hasonlóak a BA képzések záró
dolgozatának formai, tartalmi követelményeivel. Ez nagyban hozzájárul az
idézetek, hivatkozások szakszerű használatának elsajátításához.
iii. A dolgozatot a tagság megkezdésétől számított két szemeszteren belül le kell
adni a vizsgaidőszak végéig.
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iv. A dolgozatok szakmai ellenőrzésére a Romológia és Nevelésszociológia
Tanszék oktatóit kérjük fel, a választott témakörökkel összefüggésben.
e) A dolgozatok értékelési rendszere:
i. Amennyiben a tagjelölt hallgató teljesíti a felvételi szabályokban foglaltakat és
dolgozatának minősítése MEGFELELT, abban az esetben a következő évtől
egyaránt tagja a Szakkollégiumnak és a közgyűlésnek.
ii. Amennyiben a tagjelölt hallgató teljesíti a felvételi szabályokban foglaltakat,
de dolgozatának minősítése NEM FELELT MEG, abban az esetben fél év
haladékot kap a dolgozat kijavítására. Annak sikeres javítása után a hallgató
egyaránt tagja a Szakkollégiumnak és a közgyűlésnek. Sikertelen
próbálkozás esetén a következő két szemeszterben nem nyerhet felvételt a
szakkollégiumba.

14. A tag jogai:
a) tagja a Szakkollégium közgyűlésének,
b) a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben szavazati joggal bír,
c) véleményt nyilváníthat a Szakkollégium munkájáról,
d) javaslatot, előterjesztést tehet szóban vagy írásban a Szakkollégium bármely
szervéhez,
e) a Szakkollégiumi Tanácsba tagokat jelölhet,
f) a Szakkollégiumi Tanácsba választható,
g) részt vállalhat a Szakkollégium munkájából,
h) részt vehet a Szakkollégium rendezvényein,
i) megválaszthatja a Szakkollégium vezetőségét, illetve dönt annak szervezeti
felépítéséről,
j) ügyvivő testületbe tagokat delegálhat,
k) új tagok felvételekor, illetve valamely tag Szakkollégiumból való kizárásakor
szavazati joggal bír,
l) a Szervezeti és működési szabályzat módosításakor szavazati joggal bír.
15. A tag kötelezettségei:
a) a tag köteles betartani a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát,
b) a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően
részt vállal a Szakkollégium céljainak elérését szolgáló tevékenységekben.
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c) Köteles megjelenni a SZAKKOLLÉGIUM hivatalos ülésein, melyről legfeljebb két
alkalommal hiányozhat tanévenként.

16.

A tagság megszűnése:

a) kilépéssel, melyet a Szakkollégiumi Tanáccsal írásban kell közölni,
b) kizárással, ha a tag felszólítás ellenére sem tesz eleget Szakkollégiumban vállalt
kötelezettségeinek, illetve a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályát
megsérti (erről a Közgyűlés szavazással dönt),
c) hallgatói jogviszony megszűnésével,
d) hallgatói jogviszony szüneteltetése esetén az adott tag tagságának folytonosságáról a
Szakkollégiumi Tanács dönt,
e) a tag elhalálozásával.
A Szakkollégium szervezete, hatásköre 1.
17. A Szakkollégium szervei: a Közgyűlés és a Szakkollégiumi Tanács.
a) A Szakkollégium Közgyűlése:
A Szakkollégium Közgyűlésének tagja minden szavazati jogú tag. A Szakkollégium
legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlést a Szakkollégiumi Tanács hívja
össze évente legalább kétszer. Közgyűlést össze kell hívni, ha:
i. A szakkollégium diákvezetője így dönt,
ii. a Szakkollégiumi Tanár így dönt,
iii. legalább két Szakkollégiumi Tanács tag így dönt,
iv. ha a Szakkollégium tagjainak legalább 25 %-a ezt írásban kéri, és
kérésüket indoklással a Szakkollégiumi Tanács valamely tagjának
benyújtotta.
Az ülés helyét, időpontját és napirendi pontjait a Szakkollégiumi Tanács határozza meg,
melyről az ülés előtt három nappal írásban (e-mailben) értesíti a tagokat.
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%-a +1 fő részt vesz. Ha a
Közgyűlés nem határozatképes a meghirdetett időpontban, akkor a Szakkollégiumi Tanács
fél órával később rendkívüli ülést hívhat össze, melyen csak az eredeti napirend pontjai
kerülhetnek megtárgyalásra, és a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes.
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A Közgyűlésen a tagok határozataikat nyílt vagy titkos szavazással hozzák meg. Az
érvényes döntéshez egyszerű szavazattöbbség, személyi ügyekben kétharmados többség
szükséges.
Az üléseket a Szakkollégiumi Diákelnök (akadályoztatása esetén az általa felkért
Szakkollégiumi tanácstag) vezeti le.
A Közgyűlés ülései nyilvánosak, tanácskozási joggal meg lehet hívni mindazokat, akik a
Szakkollégium munkáját támogatják és a tagjelöltek. A Közgyűlés üléseiről a
Szakkollégiumi Tanács titkára jegyzőkönyvet, a hozott döntésekről nyilvántartást vezet.
b) A Szakkollégium Közgyűlésének hatásköre:
i.

Szakkollégiumi Tanácsba tagok jelölése és választása,

ii.

Szakkollégiumi Tanár megválasztása,

iii.

a szakkollégisták 25%-a írásban kérheti a Szakkollégiumi Tanácsot a
Közgyűlés összehívására,

iv.

a szakkollégisták tagjainak 25%-a bizalmatlansági indítványban szólíthatja
fel a Szakkollégiumi Tanácsot, vagy annak bármely tagját lemondásra,

v.

Szakkollégiumi Tanács féléves beszámolójának meghallgatása, értékelése,
ennek el ill. el nem fogadása,

vi.

Megvitatja és szavaz a Szakkollégiumi Tanács által a Közgyűlés elé
beterjesztett javaslatokról.
A Szakkollégium szervezete, hatásköre 2.

c) A Szakkollégiumi Tanács
A Szakkollégiumi Tanács a Szakkollégium ügyintéző, irányító és képviselő szerve. Két
Közgyűlés között intézi és szervezi a Szakkollégium tevékenységét. Véleményt nyilvánít
mindazokban az ügyekben, amelyek a Szakkollégiumot érintik, továbbá dönt a
hatáskörébe tartozó, és minden olyan a Szakkollégiumot érintő ügyben, amely nem
tartozik a szervezet más hatáskörébe.
A Szakkollégiumi Tanácsnak 5 tagja van. Összetétele: tisztségénél fogva a
Szakkollégium Diákvezetője, a Szakkollégium Tanára és 3 választott tag a szervezeti
illetve titkári feladatok ellátására. Mandátumuk egy évre szól.
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d) A Szakkollégiumi Tanács választása:
Minden év novemberében esedékes. A Szakkollégiumi Tanács tagjait a Közgyűlés
választja meg a következő módon: minden szavazati joggal bíró tag választható és
választhat, a választások előkészítését és lebonyolítását a Szakkollégiumi Tanács által
felkért két tag alkotta Választási Bizottság végzi el, amely felelős:
i.

a jelölés és választás tisztaságáért, szabályosságáért,

ii.

a jelölőlista összeállításáért,

iii.

a jelölőlistát valamennyi tag megkapja, egyben lehetőséget kap arra, hogy a
Választási Bizottságnak jelezze azt, ha nem kívánja jelöltetni magát. A
szavazócédulára a jelölést elfogadó tagok nevei kerülnek fel, a szavazás titkosan
történik,

iv.

a szavazás lebonyolítására a Közgyűlés keretien belül kerül sor,

v.

a legtöbb szavazatot szerzett három tag válik a Szakkollégiumi Tanács tagjává,

vi.

szavazategyenlőség esetén az egyenlő szavazatokat kapott személyekre való
szavazás megismétlésre kerül.

e) A Szakkollégiumi Tanács ülései:
-

üléseit a Szakkollégiumi Tanács bármely tagja összehívhatja,

-

ülései a tagság számára nyilvánosak,

-

zárt ülést lehet elrendeli személyi kérdésekben (kinevezés, felmentés, fegyelmi
felelősségre vonás),

-

a Szakkollégiumi Tanács ülése határozatképes, ha legalább 3 tagja jelen van,
határozatképtelenség esetén új ülést kell összehívni,

-

a Szakkollégiumi Tanács köteles tárgyalni bármely tag írásban benyújtott
előterjesztését,

-

határozatait, döntéseit köteles a Közgyűlés számára hozzáférhetővé tenni,

-

szükség szerint bármikor ülésezik,

-

a Szakkollégiumi Tanács jegyzője a döntésekről nyilvántartást vezet, e
dokumentumok nyilvánosak, azok tartalmáról a Titkártól a Szakkollégium tagjai és
a Szakkollégiumi Tanár tájékoztatást kérhet.

f) A Szakkollégiumi Tanács hatásköre és feladatai:
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évente legalább kétszer összehívja a Szakkollégium Közgyűlést (három nappal az

i.

ülés előtt írásban értesíti a tagokat a napirend közlésével együtt),
ii.

javaslatokat terjeszt a Közgyűlés elé,

iii.

két Közgyűlése között a Közgyűlés döntéseinek végrehajtása,

iv.

intézi a Szakkollégium folyó ügyeit,

v.

gondoskodik a Közgyűlés határozatainak nyilvánosságra hozataláról,

vi.

félévente beszámol munkájáról és gazdálkodásáról a Szakkollégium Közgyűlése
előtt,

vii.

a szakkollégiumi munka irányelveinek meghatározása,

viii.

a szakkollégium éves tervének összeállítása,

ix.

a szakkollégiumi gazdasági tevékenység koncepciójának kialakítása,

x.

a szakkollégiumi munkához kapcsolódó feladattípusok megállapítása, e feladatokat
végző szakkollégisták személyére javaslattétel,

xi.

a szakkollégiumi belső szabályzatok megalkotása,

xii.

a szakkollégiumi tanári pályázat értékelése és véleményezése,

xiii.

eljárás a szakkollégiumi fegyelmi ügyekben.

g) A Szakkollégiumi Tanács tagjainak joga:
-

szavazati joggal részt vesz a Szakkollégiumi Tanács ülésein,

-

egyidejűleg betölthet más, a Szakkollégium Közgyűlése által meghatározott pozíciót
is.

A Szakkollégium egyéb szervei

18.

A Szakkollégium Diákvezetője
A Szakkollégium diákvezetője lehet a Szakkollégium Közgyűlésének bármely tagja,
aki a Közgyűlés jelölését elfogadja és akit kétharmados többséggel a Közgyűlés
megválaszt. A Szakkollégium Diákvezetője tagja a Szakkollégiumi Tanácsnak. A
Közgyűlés által megválasztott személy. Mandátuma 1 évre szól, illetve mindaddig
érvényes, míg a Közgyűlés meg nem vonja tőle a bizalmat.

19.

A Szakkollégium Tanára
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A Szakkollégium Tanára tagja a Szakkollégiumi Tanácsnak. A Közgyűlés által
megválasztott személy. Mandátuma 1 évre szól, illetve mindaddig érvényes, míg a
Közgyűlés meg nem vonja tőle a bizalmat.
a) A Szakkollégiumi Tanár választása:
Közgyűlés általi felkérés, vagy a Szakkollégiumi Tanács által kiírt pályázat útján,
pályázatok elbírálásáról a Közgyűlés dönt.
b) A Szakkollégiumi Tanár hatásköre:
i.

hivatalosan

képviseli

a

Szakkollégiumot

és

eljár

annak

ügyeiben

(akadályoztatása esetén az általa felkért tag),
ii.

a Szakkollégiumi Tanács egyetértésével irányítja a Szakkollégiumban folyó
képzési, tudományos és gazdálkodási tevékenységet,

iii.

a Szakkollégiumi Tanács tagjaival és más arra felkért szakkollégistákkal együtt
kidolgozza a szabályzat módosítások tervezetét,

iv.

a Szakkollégiumi Tanács és a Közgyűlés üléseinek levezetése,

v.

szavazategyenlőség esetén döntő szavazati joggal bír,

vi.

a Szakkollégium tevékenységét érintő kérdésekben a Szakkollégiumi Tanács
egyetértésével kezdeményezheti a Rektor/Dékán, illetve a Szenátus/Kari Tanács
intézkedését.

20.

A Szakkollégium Tutor tagjai
A Szakkollégium tutor tagjai az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori
Iskola nappali tagozatos hallgatói lehetnek.
Az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola javaslatot tehet a tutor
tagok személyére.

21.

A Szakkollégium Titkára
A Szakkollégium Titkára a Közgyűlés által megválasztott szakkollégiumi tag, aki
egyidejűleg nem tölthet be semmilyen más pozíciót a Szakkollégiumban. Mandátuma
egy évre szól.
a) A Titkár feladata:
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i.

a Közgyűlések és a Szakkollégiumi Tanács üléseinek jegyzőkönyvének
vezetése, a meghozott döntések nyilvántartása,

ii.

a határozatok nyilvánosságra hozatalában a Szakkollégiumi Tanács munkájának
segítése,

iii.

a Szakkollégium munkájának törvényességét, a Szervezeti és Működési
Szabályzat betartását felügyeli.

IX. fejezet
Záró rendelkezések
A Szakkollégium saját tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a
Rektori Hivatalban nyilvánosságra hozza.
Záradék: Jelen alapszabályt, a „Wlislocki Henrik Szakkollégium” Szervezeti és
Működési Szabályzatáról tartott Közgyűlésen jelenlévők megtárgyalták, és egyhangúlag
elfogadták.
Kelt: Pécs, 2012. február 9.

Dr. Varga Aranka s.k.
………………………………
a Szakkollégium vezető
tanára
Ellenjegyezte: Trendl Fanni
a Szakkollégium titkára
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