A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Praetor Szakkollégiumának
tagfelvételi szabályzata

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Praetor Szakkollégiumának (a
továbbiakban: Szakkollégium) szakkollégista tagjává a Debreceni Egyetem Állam- és
Jogtudományi Karának azon nappali és levelező hallgatója válhat, aki megfelel az e
Szabályzatban foglalt követelményeknek. A Szakkollégium e tagfelvételi szabályzata a
2013/2014-es tanévre szól.

Alapelvek
1. § (1) A Szakkollégiumi tagság egy évre szól.
(2) A Szakkollégiumi tagság a felvételi eljárás során nyerhető el és a döntés
kihirdetését követő nappal jön létre. A tagság a 2013/2014-es tanév őszi és tavaszi
félévére szól.
(3) A hallgatói jogviszonyukat a 2013/2014-es tanévben megkezdő hallgatók az őszi
félév lezárása után pályázati úton külön felvételi eljárásban vesznek részt.
(4) A mesterszakos hallgatók esetében az alapképzés utolsó félévének
teljesítményét kell alapul venni, amennyiben a hallgató a 2013/2014-es tanévben
mesterképzésben folytatja tovább tanulmányait.
(5) A Szakkollégium célja lehetőséget biztosítani a lehető legtöbb évfolyam számára
a munkában való részvételre.

A Szakkollégium Tagfelvételi pontrendszere
2. § A Szakkollégiumi tagfelvétel pontrendszeren alapul.
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2.
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Tanulmányi átlag
Kiemelkedő és azon felüli tanulmányi tevékenység
Nyelvtudás és végzettség
Közösségi munka
Sporteredmények
Szóbeli meghallgatás

Tanulmányi átlag
3. § (1) A tanulmányi átlag maximum 30 pontot ér az eljárás során.
(2) A tanulmányi átlaggal megszerezhető pontszám az utolsó lezárt félév súlyozott
tanulmányi átlagán alapul.

(3) 5-4,5 átlag alapján 30 pont, 4-4,5 átlag alapján 25 pont, 3,5-4 átlag alapján 20 pont
és 3-3,5 átlag alapján 15 pont szerezhető.

Kiemelkedő és azon felüli tanulmányi tevékenység
4. § (1) A kiemelkedő tanulmányi tevékenységért maximum 20 pont szerezhető.
(2) Kiemelkedő és azon felüli tanulmányi tevékenység alatt kell érteni különösen a
TDK-n, és OTDK-n való részvételt, a DETEP keretében végzett tevékenységet, a
demonstrátori pozíció betöltését, külföldi tanulmányi útra vonatkozó ösztöndíj
elnyerését, a jogesetmegoldókon és egyéb szakmai-gyakorlati versenyeken való
részvételt, illetve publikációk megjelentetését és előadások tartását.
Nyelvtudás és végzettség
5. § (1) Nyelvtudással és a különböző végzettségekkel maximum 10 pont szerezhető.
(2) Alapfokú nyelvvizsgáért nem szerezhető pont.
(3) Egy középfokú nyelvvizsgáért szerezhető 5 pont.
(4) Egy felsőfokú nyelvvizsgáért szerezhető 10 pont.
(5) Diplomáért, OKJ-s és egyéb felsőfokú szakképzésért szerezhető 10 pont.

Közösségi munka
6. § (1) Közösségi munkáért maximum 10 pont szerezhető.
(2) Közösségi munka alatt kell érteni különösen a HÖK, ELSA, Pro et Contra,
Egyetemi Polgárőrség, Mentorprogram, Önkéntes Tűzoltóság keretében végzett
tevékenységet.
Sporteredmények
7. § (1) Versenyszerű sporttevékenységért maximum 10 pont szerezhető.
(2) Versenyszerű sporttevékenység alatt értjük különösen a megyei, országos,
nemzetközi versenyeken és diákolimpián elért dobogós helyezést, valamint az olimpián
való részvételt.

Szóbeli meghallgatás
8. § (1) A szóbeli meghallgatáson maximum 20 pont szerezhető.
(2) A szóbeli meghallgatáson értékelésre kerül a hallgató kreativitása, társadalmi
érzékenysége, és a Szakkollégium tevékenységére vonatkozó ötletei és javaslata.
(3) A felsorolás nem taxatív.

A pontok értékelése

9. § (1) Az a hallgató válhat a Szakkollégium tagjává, aki legalább 50 pontot szerez.
(2) A taggá válásra vonatkozó kérelmet a hallgató az Elnökség elé terjeszti, írásos
formában. Azon tevékenységeket, melyek alapján a tagfelvételi eljárásban pontra tart
igényt, megfelelő dokumentumokkal köteles igazolni.
(3) Az Elnökség a tagfelvételi kérelmet a jelen szabályzatban megjelölt pontrendszer
alapján köteles értékelni, és véleményével, a pontozás eredményével együtt a
Szakkollégium következő Közgyűlése elé köteles terjeszteni.
(4) A tag felvételéről a Közgyűlés egyszerű többséggel dönt.
(5) A Szakkollégium alapításának évében a szakkollégiumi tagságra a pályázatot a
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja írja ki. A pályázat
benyújtására legalább 30 napot kell biztosítani. A pályázatokat dékán által felkért, a
Karral közalkalmazotti jogviszonyban álló 3 vezető oktatóból álló bizottság értékeli, a
jelen szabályzatban meghatározott pontrendszert követve. Azok a hallgatók, akik
pályázatukkal a taggá válás minimális feltételeként megjelölt 50 pontot elérik, a
Szakkollégium első tagjaivá válnak.

