AZ EGRI ROMA SZAKKOLLÉGIUM
ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA
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Az Egri Roma Szakkollégium az állami költségvetési soron szereplő Szakkollégiumok
támogatásából, az Egri Roma Szakkollégium működésére biztosított forrás terhére ösztöndíjat
biztosít hallgatói számára. Az ösztöndíj mértékét az elvégzett munka alapján a szakkollégium
hallgatóiból álló vezetősége – elnökség - és a mentor munkacsoport oktatóiból álló bizottság
közösen állapítják meg.
Az ösztöndíjak mértéke eltérő lehet az elvégzett feladatok függvényében, de nem lehet
nagyobb, mint a mindenkori Köztársasági Ösztöndíj másfélszerese. Az ösztöndíj részben
szabad felhasználású, a hallgatónak gondoskodnia kell arról, hogy a kollégiumi férőhely térítési
díját (10.000 Ft) ebből az egyetem részére megtérítse.
Az ösztöndíj mértékének szempontrendszere:
- az alábbiakban felsorolt kritériumok alapján, 5 kategóriába rendeztük az adható ösztöndíjakat:
I.: kategória:
20.000 Ft, a felvételt nyert tagok számára. Elnyerésének feltételei:
a.
b.
c.
d.
e.

adható, a belépést követő első félévben (egy tanulmányi félévig)
sikeres felvételi
Szakkollégium céljainak elfogadása
diplomaszerzéshez kapcsolódó kötelezettségek vállalása, annak folyamatos teljesítése
a mentorral való rendszeres kapcsolattartás

II.- V. kategóriák (a felvételt nyert tag első tanulmányi féléve után, a további félévekre
vonatkozóan):
II. kategória: 20.000 – 29.000 Ft között. Elnyerésének feltételei:
a. jogosultság, a belépést követő második félév
b. közösségi megbeszéléseken, programszervezésben és rendezvényeken való rendszeres
részvétel (a megbeszélések minimum 50%-n való jelenlét)
c. az egyéni fejlesztési tervben vállaltak teljesítése (tanulmányi vállalások – vállalt
kreditek teljesítése-, közösségi programokkal kapcsolatos vállalások)
d. a szakkollégium által előírt rendezvényeken való részvétel
e. a mentorral való rendszeres kapcsolattartás, dokumentációk időben történő leadása
f. kurzusokon való kötelező részvétel
III. kategória: 30.000 – 39.000 Ft között. Elnyerésének feltételei:
a. közösségi megbeszéléseken, programszervezésben és rendezvényeken való rendszeres
részvétel (a megbeszélések 50%-n való jelenlét, minimum egy közösségi programban
lebonyolításában aktív szerepvállalás)
b. mentorral való rendszeres kapcsolattartás, dokumentációk időben történő leadása
c. az egyéni fejlesztési tervben vállaltak teljesítése
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d. a Szakkollégium által előírt rendezvényeken való részvétel
e. valamelyik munkacsoportban végzett aktív tevékenység
f. egyéni fejlesztési terv magas szintű teljesítése mindhárom területen. (tanulmányi
előmenetel, közösségi szerepvállalás, egyéni életútvezetés)
g. középiskolai tehetséggondozó programokban való részvétel
h. vállalt tanulmányait teljesíti (a felvett krediteket megszerezte)
i. kurzusokon való kötelező részvétel
IV. kategória: 40.000 – 49.000 Ft között. Elnyerésének feltételei:
a. közösségi megbeszéléseken, programszervezésben és rendezvényeken való rendszeres
részvétel (a megbeszélések 70%-n való jelenlét, minimum egy közösségi programban
felelős feladatvállalás)
b. mentorral való rendszeres kapcsolattartás, dokumentációk időben történő leadása
c. az egyéni fejlesztési tervben vállaltak teljesítése, mindhárom területen. (tanulmányi
átlag, előmenetel javítása az előző félévhez képest, közösségi szerepvállalás)
d. a szakkollégium által előírt rendezvényeken való részvétel, aktív szerepvállalás
e. hazai és/vagy nemzetközi TDK–n való részvétel
f. rendszeres (két heti rendszerességgel) tutorálás a köznevelési intézményekben vagy
egyéb szervezeteknél hátrányos helyzetű diákokkal
g. kiemelkedő közösségi programszervezés
h. szakkollégium disszeminációjába történő aktív bekapcsolódás (minimum 2
alkalom/félév)
i. kurzusokon való kötelező részvétel
V. kategória: 50.000 – 60.000 Ft között. Elnyerésének feltételei:
a. példamutató közösségi aktivitás és a Szakkollégium működtetésében való magas szintű
bekapcsolódás (a megbeszélések 100%-n való jelenlét, minimum egy közösségi
programban felelős koordinátori szerepvállalás)
b. hazai és/vagy nemzetközi TDK–n való eredményes szereplés, helyezés elérése
c. nyelvvizsga megszerzése a képzési idő alatt
d. minimum 1 éves tagság
e. 4,5 fölötti tanulmányi átlag
f. vezetői szerep (munkacsoport vezetés, elnökségi tagság, projektmunka)
g. külső kapcsolattartást megvalósító magas szintű közösségi aktivitás (konferenciákon
való részvétel, hálózatosodás, szakkollégiumokkal és szervezetekkel való aktív
kapcsolattartás)
h. a kötelező kurzusokon kívül, plusz kurzusokon való önkéntes részvétel
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Az ösztöndíj az akkreditációs eljárásban rögzített elvek alapján, minden Szakkollégiumi tagnak
adható. Az odaítélését a tagságból választott elnökség (3 fő) és a mentorokból szerveződő – a
mentorok véleményét figyelembe vevő - (3fő) adhoc bizottság (6 fő) állapítja meg, melynek
összege egy félévre szól.
Az ösztöndíj elbíráló bizottság félévente minimum egyszer ülésezik, értékeli a Szakkollégiumi
tagok munkáját, előzetesen csoportos szóbeli önértékelést tart minden tag bevonásával, majd
megállapítja a következő félévre vonatkozó ösztöndíjakat.
Az ösztöndíj a Szakkollégiumi tagság ideje alatt folyósítható a tagok számára havi
rendszerességgel. Időtartama: maximum a hallgató által elkezdett szak, képzési idejének
másfélszereséig. Az ösztöndíj folyósítása ennél hosszabb képzési idő esetén kérvény ellenében,
csak alapos indokkal lehetséges.
Rendkívüli esetben – az ösztöndíj feltételeinek nem teljesítése esetén – fél éven belül is
változtatható a mentorok és az elnökség véleménye és döntése alapján.
Rendkívüli esetben ösztöndíjat kaphat olyan nem szakkollégiumi jogviszonnyal rendelkező, az
Eszterházy Károly Egyetemmel aktív hallgatói jogviszonyt fenntartó hallgató is, aki
együttműködésben, a társadalmi felelősségvállalást megvalósító közös projektben (pályázat),
aktív szakmai szerepet vállal.

Záró rendelkezés
Ezen Ösztöndíj szabályzatot az Egyetem Szenátusa a 65/2020. (VI.17.) számú határozatával
elfogadta és 2020. június hó 18. napjával hatályba helyezte. Rendelkezései módosításig, illetve
visszavonásig érvényesek.
Eger. 2020. június 17.
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