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KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS LOGISZTIKAI SZAKKOLLÉGIUM - KOLOSZ 

KÉPZÉSI PROGRAMTERV 

1. MEGHATÁROZÁSOK 

A Szakkollégium tagsága külső és belső státuszú főként közlekedésmérnöki és logisztikai 

tanulmányokat folytató hallgatókból áll – külsős státuszúként nem kritérium a hallgatói 

jogviszony/szakirányú tanulmány, feltétel viszont a szakmai tevékenységben történő aktív 

részvétel. A külsős és belsős tagok jogai és kötelezettségei az alapító tagok megegyezése 

szerint kerül kialakításra. 

Külsős szakkollégista:  

 részt vehet a szakkollégiumi tevékenységekben,  

 bent tartózkodhat a kollégiumban (vendégkártyával),  

 nem vonatkoznak rá kötelezően a tanulmányi követelmények,  

 lehet szenior. 

 

Tiszteletbeli/örökös szakkollégista: az lehet, aki legalább két aktív félévet töltött a 

kollégiumban, és a közgyűlés megszavazza, hogy az legyen. Előterjesztő csak belsős kollégista 

lehet. 

Szenior szakkollégista: olyan egyetemünkön végzett, szakkollégista előmúlttal rendelkező 

személy, aki oktatói, illetve mentori tevékenységet lát el. 

2. TAGSÁG SZAKMAI FELTÉTELE 

A Szakkollégium belső tagja köteles: 

a) eleget tenni az Egyetem és a szakkollégium által támasztott szakmai 

követelményeknek (bővebben ld. tanulmányi szabályzat SZMSZ V.), legjobb 

képességei szerint. 

b) eleget tenni az SZMSZ-ben foglaltaknak, a Szakkollégium szervei által hozott 

határozatoknak; 

c) részt venni a szakkollégium közösségi életében. 

d) részt venni a nappali tagozatos képzésben 

e) kiemelkedő tanulmányi átlagot produkálni az előző félév tekintetében, és/vagy 2 

db publikációt 
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További kötelezettségek: 

 közösségi elkötelezettség 

 tudományos, kulturális munka 

 TMDK tevékenység, 

A Szakkollégium tagjai kötelesek szeptember 30-ig, illetve február 28-ig a Programigazgatónál 

igazolni, hogy a félév során részt vesznek nyelvtudásuknak megfelelő szintű nyelvoktatásban, 

ha még nem rendelkeznek nyelvvizsgával. 

A Szakkollégium tagjai kötelesek évente egy tudományos dolgozatot a TMDK keretén belül 

angol vagy német nyelven bemutatni. A munkát/alkotást előzetesen egyeztetni kell adott félév 

5. hetéig.  

A Szakkollégium tagjai kötelesek évente egy projektbeszámolót a Programigazgatónak 

bemutatni, legkésőbb a felvételi eljárás előtti hét végéig. Ennek elmulasztása a tagság 

automatikus szemeszter végi megszűnését eredményezi. Indokolt esetben a diákbizottság fél 

éves haladékot adhat a tag kérésére. 

3. KÉPZÉSI PROGRAM 

A Szakkollégium képzési rendszerének célja, a szakkollégisták számára az egyetemi 

ismeretanyagon túlmutató elméleti és gyakorlati ismeretek közvetítése, a csoportos 

kutatómunka kereteinek megteremtése, az értelmiségivé válás előmozdítása.  

Valamennyi szakkollégistának minden félévben kötelező aktívan és rendszeresen részt venni a 

meghirdetett kurzusrendszerű képzések valamelyikén.  

Minden félévben törekedni kell a legszélesebb körű kurzusválaszték biztosítására, de legalább 

két kurzust indítani kell.  

A kurzusok lehetnek:  

1. tudományos, közéleti vagy elméleti témájú kurzusok (szakkurzus),  

2. gyakorlati ismereteket és tapasztalatot adó kurzusok (szakszeminárium),  

3. egyéniesített gyakorlati jellegű, kihelyezett kurzusok (egyéni kurzus),  
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A Szakkollégium támogatja a kiscsoportos szakszemináriumi rendszert.  

A Szakkollégium tagjainak részt kell venniük a Szakkollégiumban folyó csoportos 

kutatómunkában. 

A csoportos kutatómunka, illetve szakirányú képzés megvalósulását biztosítják a 

Szakkollégiumi mentorok, akiket a programigazgató kér fel olyan doktoranduszok, fiatal 

oktatók, vagy egykori szakkollégisták közül, akik a szakkollégium szakmai szervezését és 

irányítását, valamint további szakemberek bevonását elvállalják.  

A Szakkollégium folyamatos munkáját a programigazgató figyelemmel kíséri, évente arról 

beszámolót készít és tájékoztatja a diákbizottság tagjait.  

A tagoknak kötelező részt venniük minimum 2 rendezvényen és 1 szemináriumon évente, 

valamint a kutatási területükön folyamatos kutatási, fejlesztési, mérési tevékenységet 

folytatni. 

Rendezvények: 

 KOLOSZ nyílt nap (bemutatkozás, a szakkollégium aktuális projektjeinek 

megismertetése az érdeklődő diákokkal) 

 Innovációs verseny (a SZE-DUO jelentkezés előkészítése) 

 Szemeszter-értékelő szimpózium a KOLOSZ tevékenységéről 

 Üzemlátogatások, gyárlátogatások és tanulmányi kirándulások 

Szemináriumok 

 Plant Simulation oktatás (Bódis Tamás) 

 TRIZ – inventív mérnöki problémamegoldás (Bajor Péter)  

Folyamatos tevékenységek 

 Oktatásfejlesztési projektek gondozása, gyakorlatorientált modulok fejlesztése, 

részvétel hazai és nemzetközi szakmai rendezvényeken, kiállításokon 

 Idegen nyelvű TMDK dolgozatok és szakmai tudományos tanulmányok készítése,  

 A kutatási területekhez illeszkedő nemzetközi és hazai szakirodalmi források 

folyamatos követése 

 Együttműködés hazai (MLBKT ifjúsági tagozat) és nemzetközi partnerekkel (UPTC 

Cartagena – Spain, UM-FL Celje – Slovenia) 
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4. SZAKMAI TELJESÍTMÉNYEK ELFOGADÁSÁNAK ELVE 

A Szakkollégium tagjainak részt kell venniük a Szakkollégium szemeszterértékelő 

szimpóziumán, ahol a meghívott ipari szakemberek és egyetemi oktatók jelenlétében 

kötelezően be kell számolniuk a félév során elvégzett munkáikról. A Szimpózium után a 

Diákbizottság a programigazgatóval közösen dönt ezek elfogadásáról az alábbi elvek alapján: 

 A Szakkollégium tagjainak a kijelölt határidőkig kötelező beszámolóikat elküldeni a 

szemeszter során. 

 A Szakkollégium tagjainak kötelező a szimpóziumon, a szemeszter során 

feldolgozott szakmai irodalmat bemutatni, valamint a kutatási területén végzett 

fejlesztéseket, méréseket, következtetéseket ismertetni. 

5. KÉPZÉSI PROGRAM ELVÉGZÉSÉNEK A KÖVETELMÉNYE 

1. A Szakkollégium tagjainak be kell mutatniuk legalább 5 szakmai cikket amiket 

feldolgoztak a szemeszter során a kutatási területükhöz kapcsolódóan. 

2. A Szakkollégium tagjainak beszámolót kell készíteniük előadás formájában az 

elvégzett szeminárium anyagából egyszer egy évben, és bemutatni a diákbizottság 

tagjainak. 

3. A Szakkollégium tagjainak részt kell venniük a Szakkollégiumban folyó csoportos 

kutatómunkában. 

4. A Szakkollégium tagjainak részt kell venniük a szakmai rendezvényeken. 

5. A Szakkollégium tagjainak részt kell venniük legalább 1 mérésben a félév során. 

6. A Szakkollégium tagjainak részt kell venniük a helyi TMDK versenyen, legalább 1 

munkával. 

7. A Szakkollégium tagjainak részt kell venniük szakmai konferenciákon ha 

lehetőségük nyílik rá. 

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉS: 

Minden egyéb dologban, amire a Képzési Programterv nem tér ki a Közlekedésmérnöki és 

Logisztikai Szakkollégium Szervezeti és működési Szabályzata az irányadó szabályzat, vagy a 

Diákbizottság 2/3-os döntése. 

Győr, 2013.06.06. 


