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1 Bevezetés 

1.1 Alapítás, rövid történet 

A Wáli István Református Cigány Szakkollégium (WISZ) a tehetséggondozást, a keresztyén 

cigány értelmiség képzését szolgálja, a céltudatos, de a személyes támogatást elfogadó 

hallgatóknak segítve. Közösen alkotott szlogenünk, a küldetésünk tömören: „A célodhoz 

wisz.”. 

2011-ben az egyházak és Magyarország Kormánya megállapodott a Keresztény Roma 

Szakkollégiumi Hálózat (KRSZH) megalapításáról. Májusban a Magyarországi Református 

Egyház (MRE) döntött a WISZ létrehozásáról. A MRE cigánymissziós stratégiájának 

megvalósításában veszünk részt, gazdálkodásunk a fenntartó támogatásán kívül, állami és uniós 

forrásokra, valamint saját bevételre épül. 

2011-ben 16 hallgatóval kezdtünk, mára ez 30 főre nőtt. 2018-ra 74-en fordultak meg az 

intézményben, közülük 33 hallgató nyert diplomát. Többségük elhelyezkedett, leginkább 

végzettségüknek megfelelően, néhányan további tanulmányokat folytatnak mester, vagy 

doktori képzésben. 

1.2 A legjelentősebb eredmények 

1. A hallgatóink többsége a szakkollégiumi évek alatt elköteleződik a közösség iránt, de 

megtanul távlatosan tervezni és tenni, saját életpályája érdekében is. A debreceni 

egyetemek tehetséggondozó programjába is bekapcsolódnak. Évente 3-4 főnek van 

lehetősége külföldön tanulni ösztöndíjasként. A hallgatók a legjobb ajánlói 

programunknak. Ezt egyre többen, egyre hatékonyabban teszik is. 

2. A WISZ küldetése iránt elkötelezett munkatársi csapat épült fel mára az intézményünkben 

és körülöttünk. Az alkalmazottak, mentoroknak, tutoroknak, oktatóknak, 

szakembereknek száma, akik támogatják a munkánkat, mára meghaladja az ötven főt. De 

sikernek éljük meg a nagyobb közösséggel, a KRSZH-val és a Roma Szakkollégiumok 

Egyesülettel való együttműködést is. 

3. Széles körű elkötelezettségre is támaszkodó, proaktív intézményi stratégiát dolgoztunk 

ki. Nem gondoljuk, hogy egy-egy hallgató karrierjének segítésében gyors sikereket lehet 

elérni, sem pedig azt, hogy intézményünk működésében nem kellene keresnünk 

folyamatosan a fejlesztés lehetőségét. Azt azonban igen, hogy az eddigi eredményekre 

lehet, és kell építenünk a jövő keresztyén cigány értelmiségét szolgáló szakkollégiumot. 

1.3 A jövőre nézve 

A folyamatos megújulásra törekszünk, a kollégium helyzetének elemzésére alapozva dolgoztuk 

át fejlesztési stratégiánkat, újítjuk meg szakmai programunkat, működési rendszerünket. A 

fejlesztéseink leginkább a feladatmegosztásban, módszereinkben, hatékonyságunkban hoztak 

változásokat eddig, melyeknek része, velejárója kell, hogy legyen a növelendő és 
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differenciálódó hallgatói kör miatt is indokolt, fejlettebb infrastruktúra. A megújuló működés 

az emberi erőforrások hatékonyabb alkalmazását is biztosítja. 

Meghatározóak számunkra Pál apostolnak a folyamatos fejlesztés igényéről (is) szóló szavai: 

„Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el 

is érjem...” (Filippi 3,12). 

Mi is arra törekszünk, hogy az örömre okot adó eredményeinket meghaladjuk, és egyre inkább 

betöltsük küldetésünket. 

1.4 Szakmai programunk frissítése 

1.4.1 A szakmai program frissítésének okai 

A Magyarországon működő roma szakkollégiumok 2018 őszétől alapvetően állami 

finanszírozásból működnek már. Jogosultságuk alapját jelenti a jogszabályi háttér által garantált 

minőságbiztosítás. 2017 végén az EMMI minisztere, Balog Zoltán létrehozta a Roma 

Szakkollégiumi Tanácsot, melynek egyik legfontosabb feladata a roma szakkollégiumokkal 

szemben támasztott követelmények kidolgozása, illetve a követelmények vizsgálata az egyes 

intézményekben, majd az eredmények alapján javaslattétel a miniszternek a roma 

szakkollégiummá történő minősítésre. 

A Wáli István Református Cigány Szakkollégium szakmai programját még ennek a 

követelménynek az ismerete nélkül kezdet fejleszteni. A szakmai fejlesztés azonban csak egy 

része egy átfogó intézménystratégiai fejlesztésnek, amely kitért a Szakkollégium küldetésének, 

jövőképének, stratégiájának és szabályozott működésének átfogó vizsgálatára és fejlesztésére. 

A Wáliban ezt a szakmai program részeként kezeljük, bár vannak nem publikus elemei is. 

1.4.2 A szakmai program alapelvei1 

Közösség - Szakmaiság - Társadalmi felelősségvállalás 

Szakmaiság 

A roma szakkollégium saját szakmai programot dolgoz ki. A program elemei fejlesztik a 

hallgatók személyiségét, identitását, szociális készségeit, és hozzájárulnak a kiemelkedő 

tudományos teljesítményhez. Segít elsajátítani azokat a kompetenciákat, melyek 

nélkülözhetetlenek a sikeres társadalmi mobilitáshoz. A szakkollégium keretében megvalósuló 

program célja, hogy a szakkollégisták a magyar és a cigány kultúrát egyaránt ismerő és értékelő, 

a cigányság sorsával kapcsolatban felelősen és autonóm módon gondolkodó, öntudatos, pozitív 

                                                 

 

1 A fejezet az EMMI miniszter 2018. augusztus 31-én kiadott követelményeit tartalmazza („A roma 

szakkollégiummá minősítési eljáráshoz kapcsolódó értékelési szempontok és minősítési követelmények (a Roma 

Szakkollégiumi Tanács létrehozásáról és működéséről szóló 1882/2017. (XI. 30.) Korm. határozat 2. pont f) 

alpontja alapján”) 
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szemléletű, értelmiségivé váljanak, akik lehetőség szerint képesek aktív közéleti 

szerepvállalásra, előítéletektől mentesen, valódi közösséget tudnak építeni.  

Társadalmi felelősségvállalás, felzárkózás, tehetséggondozás 

A roma szakkollégium olyan szellemi és közösségi műhely létrehozására törekszik, ahol a 

szaktudás, az identitás és önismeret fejlesztésén túl tagjait aktivizálja a társadalmi 

felelősségvállalás területén. 

A szakkollégium hallgatóinak társadalmi hátrányait a lehetőségeihez mérten kompenzálja: 

ösztöndíjat folyósít, segítséget nyújt számukra az egyetemi közegben történő eligazodáshoz, 

tanulási módszerek adaptációjához, egyéni célok és célrendszerek megalkotásához, valamint 

segíti hallgatóit a munkaerőpiacra történő belépésben. 

A szakkollégium feladata, hogy támogassa a szakkollégisták tehetséggondozását. Hallgatóit 

saját szakterületükön kimagasló teljesítményhez segíti, hogy felsőoktatási tanulmányaik 

elvégzésén túl, az adott szakterületen a tudományos életbe is bekapcsolódhassanak, és/vagy 

sikeres szakmai életpályát fussanak be. 

Közösség 

A roma szakkollégium az egyéni gondoskodás mellett közösséget is épít: a működő együttélést 

inkluzív tanulóközösségként kívánja szolgálni. E közösségnek tagjai lehetnek cigány és nem 

cigány, de a cigányság sorsával kapcsolatban felelősen gondolkodó, a szakkollégium céljaival 

azonosuló hallgatók. A roma szakkollégium közösségi életének megteremtéséért, annak 

irányításáért a kollégium minden tagja felelős. A roma szakkollégium alapvetően öntevékeny, 

együtt lakó közösség. A szakkollégiumok céljainak megvalósulását az intézményi szerveződés 

segíti elő, biztosítva a személyi és infrastrukturális hátteret. A roma szakkollégium széleskörű 

intézményi partneri kapcsolatrendszer kialakítására törekszik a tagok szakmai, tudományos és 

munkaerő-piaci sikerességének érdekében. 

2 A WISZ célrendszere 

2.1 A WISZ küldetése 

A WISZ küldetése a magyarországi cigányság esélyeinek növeléséhez a jövő cigány 

értelmiségének sokoldalú támogatása, képzése, továbbképzése, keresztény közösségbe hívása. 

Ezért motiváló példákat visz és ad a középiskolás korosztály számára, lehetőségei szerint, 

támogatja továbbtanulásukat. 

Ezért szervezi a felsőoktatásban tanuló, elsősorban cigány származású hallgatók 

hátránykompenzálását, tehetséggondozását. A szakkollégiumi életben felmutatja, megismerteti 

a keresztyén életvitelt és közösséget, melybe felkínálja, segíti a bekapcsolódást, abban a 

reményben, hogy a végzett hallgatók, mint az egyházhoz kötődő értelmiségiek, sokat tesznek 

majd a cigányságért, az egyházért, a cigány-magyar kapcsolatáért. 

Ezért szervezi az alumni hallgatók hálózatát, velük a kapcsolattartást, a közösség ápolását, 

végzésük utáni, a lehetőségei szerinti újabb képzésüket, továbbképzésüket. 
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Mindezek alapján reméli, hogy hallgatói és volt hallgatói képesekké válnak a széles körű 

párbeszédre, a közéletben, a szakmai és a todományos világban való aktív részvételre, önmaguk 

és környezetük formálására, képességeik kibontakoztatására. 

2.2 A WISZ küldetésének kommunikációját szolgáló szlogen: “A célodhoz 

WISZ!” 

2.3 A WISZ jövőképe 

A következő néhány év távlatában, egy együttműködő partnerekből álló kapcsolati háló 

támogatásával a WISZ el kívánja érni, hogy a jól kidolgozott és a gyakorlatban is bevált 

szakmai programjához, a hallgatóknak és munkatársaknak stabil hátteret biztosító, korszerű, 

hatékonyan működő intézmény legyen. Vagyis eredményesen szolgálja a hátrányos helyzetű 

fiatalok, hallgatók egészséges személyiségfejlődését, tehetségük kibontakozását, érdemi 

esélyüket, elhelyezkedésüket, és karrierjüket a munkaerőpiacon. Eredményes tevékenysége 

érdekében fejleszti tovább az új hallgatók bevonásának módszerét, az egyéni 

tehetséggondozást, a külső támogatók bevonását, gazdasági tevékenységét, gyakornoki 

programját, a végzettek alumni rendszerét. Meghatározóvá kívánja tenni, hogy a tagjai és 

munkatársai a Magyarországi Református Egyház értékeit fontosnak tartsák, az általános 

keresztyén értékeket, hitvallásait és szellemiségét felvállalják. Hallgatóinak segítséget ad, hogy 

személyiségük minden dimenziójában fejlődjenek, az értelmiségi, a morális és a közösségi 

életvitel, valamint a lelkiség elmélyítése révén. A következő években céljai elérése érdekében 

használja fel a fenntartó támogatását, az állami finanszírozást, illetve az infrastruktúra és a 

szakmai program lehetséges uniós és más forrásokkal támogatott fejlesztését. 

Tehát a Wáli István Református Cigány Szakkollégium a tehetséggondozást, a református 

keresztyén cigány értelmiség képzését és továbbképzését szolgálja. Célja, hogy minőségi 

szakmai képzést nyújtson, segítve a jó képességű, a felsőoktatásban részt vevő, cigány és nem 

cigány hátrányos helyzetű hallgatók tehetséggondozását, illetve azokat, akik felelősséget 

éreznek a cigányságért. Célja továbbá, hogy hozzájáruljon a közéleti feladatvállalás iránt 

elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató keresztény cigány értelmiség 

formálódásához, melynek tagjaiban egyaránt megvan a szakmai kiválóság, a társadalmi és 

szociális kérdések iránti érzékenység. 

Céljai elérését, az általa biztosított lakhatás és ösztöndíj mellett, alapvetően az alábbi szakmai 

programunk szolgálja. A fejlesztési célok eléréséhez vagy Cselekvési tervet kell késztíeni, vagy 

az Éves munkatervbe kell azt beépíteni. 

 

2.4 A WISZ stratégiai céljai 

 CÉL 
MEGVALÓ-

SULÁS ÉVE 

1.  A további fejlesztés nyilvánvaló szüksége és igénye okán, valamint 

a roma szakkollégisták szociális helyzetében való különbözőségek 
2019 
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kiegyenlítése eszközeként, létre kell hozni egy, a tevékenyégünket 

támogató, azt kiegyensúlyozó, kiegészítő, jogszerűen és etikusan 

működő alapítványt. 

2.  

Nem szűnhetünk meg tovább fejleszteni kommunikációs 

stratégiánkat a WISZ ismertté és általánosan elfogadottá, 

támogatottá tétele érdekében a következő területeken: egyházi 

közvélemény, gyülekezetek, egyházi és állami iskolák, a 

cigányságot támogató és együttműködésre számot tartó civil 

szervezetek. 

2019 

3.  

A három szakkollégiumi évnél tovább maradó hallgatók szenior 

tagozatának beindítása, fókuszában a szakmai karrierre való 

közvetlen előkészítéssel. A szenior hallgatók kritikus tömege 

esetén. 

2019 

4.  

Létre kell hozni egy, a WISZ-hez kapcsolód, középiskolásokból 

álló közösséget, annak érdekében, hogy befogadó közösségbe 

jöhessenek, motiváló kortársakkal lehessenek kapcsolatban, 

számukra lelkigondozói segítséget, életvezetési tanácsadást 

biztosíthassunk. 

2019 

5.  

A pusztán kollégiumi elhelyezést kérő, igénylő hátrányos helyzetű 

hallgatók befogadása, akár nagyobb számban is. Igény és 

kapacitás szerint. 

2020 

6.  
Mind ezek feltételeként önálló, sokkal nagyobb és korszerű 

épületkapacitás biztosítása, minél hamarabb! 
2020 

7.  

A továbbtanulni szándékozó, hátrányos helyzetű középiskolások 

támogatási rendszerének és gyakorlatának bevezetése az 

egyetemre való bejutásuk feltételeként szabott nyelvvizsga 

megszerzésében, intézményi program keretében. (Kormányzati 

támogatás függvényében.)  

2020 

 

2.5 Kulcsfolyamatok 

A WISZ eredményes működését leginkább meghatározó kulcsfolyamatok, melyeket a Szakmai 

program, vagy Szervezeti és működési szabályzat mellékletében írunk le: 

1. Az intézményi stratégia és éves munka tervezése és értékelése 

2. A felvételi eljárás 

3. Karrierépítési és egyéni fejlesztési program megvalósítása 

4. Teljesítményalapú ösztöndíjrendszer működtetése 

5. A WISZ gyakornoki program folyamata 



11 

 

E folyamatok közül kettőt (A felvételi eljárás, Teljesítményalapú ösztöndíjrendszer 

működtetése) hagyományosan az SZMSZ szabályoz, ezeket továbbra is ott kezeljük, 

módosítjuk. A másik három kulcsfolyamat leírása, a hozzájuk tartozó feljegyzésrendszerrel 

együtt, megtalálható a szakmai program mellékletében. 
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3 A WISZ szakmai programja 

Elemek: 

- karrierépítést támogató programok (mentori, tutori, gyakornoki), 

- képzési program, 

- közösségi programok, 

- társadalmilag hasznos tevékenységek. 

3.1 A karrierépítés támogatása 

Szakkollégiumunk hallgatói részére számos szolgáltatást nyújtunk, melyek segítik szakmai 

karriejük tudatos építését, egyéni fejlesztési tervük elkészítését és megvalósítását, így 

diplomájuk megszerzését és majdani elhelyezkedésüket, szakmai pályájukat. 

Munkatársaink, mentoraink, tutoraink, korrepetítoraink, gyakornoki kapcsolattartóink 

részvételével a tehetséggondozáshoz kötődő munka folyamatos a szakkollégiumi életút alatt.  

3.1.1 Mentori rendszer 

A szakkollégiumi hallgatók csoportos fejlesztése és képzése mellett, kiemelt jelentőséggel 

bírnak mindazon tevékenységek, amelyek az egyén felzárkózását segítve, lemorzsolódást 

megelőzve szolgálják szakmai fejlődését, a végzés utáni szakmai karrier előkészítését. Ebben 

maghatározó elem a mentori rendszer. 

Minden hallgató számára biztosítunk mentort, és a tehetségtámogató programokról, 

ösztöndíjakról tájékoztatást nyújtunk nekik. A mentorprogram esélyegyenlőségi program, 

melynek feladata a hátrányos helyzetű szakkollégisták életvitelének és tanulási attitűdjének 

előnyös formálása, felsőfokú tanulmányaiknak,  segítése. A program célja, hogy a 

felsőoktatásba hátránnyal érkező szakkollégistáknak egyenlő esélyük legyen személyes 

tehetségük kibontakoztatásához. 

Mentoraink elismert képviselői szakterületüknek. Sokszínű hallgatói összetételünknek 

köszönhetően, általában egy-két tagunkat támogatja egy-egy mentorunk. Vannak, akik aktívak 

az adott időszakban, de vannak akikkel kapcsolatban vagyunk, ám nincs folyamatosan 

mentoráltjuk. Viszont számítunk rájuk, hisz adott új hallgatóhoz ők lesznek majd egyszer a 

legalkalmasabbak. 

A mentori rendszerünk a szakmai segítségadáson túl, meghatározóan jelenti az aktív 

együttműködést, motivációt, a céltudatos munka alapos tervezését és a haladás nyomon 

követését, a folyamatos visszacsatolását. 

A mentoraink kiválasztásában komoly segítséget nyújt a Debreceni Egyetem Tehetségtanácsa 

éa Debreceni Református Hittudományi Egyetemmel hagyományosan meglévő közvetlen 

kapcsolat. Így a folyamatos szakmai fejlesztés e területen is biztosított. Alapvető célkitűzésünk, 

hogy minden hallgatónk számára folyamatosan biztosítani tudjuk a személyre szabott 

mentorálást, tanulmányaik teljes időtartama alatt. 



13 

 

3.1.2 Egyéni terv és megvalósulása 

A WISZ által felkért mentor együttműködés keretében segíti a hallgatót szakmai munkájában, 

fejlődésében, céljai megvalósításában, magabiztos szakterületi jártasság megszerzésében és 

egyéni kutatási terület megtalálásában, tanulmányaiban és szakmai fórumokon való 

megjelenésekben.  

A mentori feladat legmeghatározóbb része, hogy segítsen jól választott távlatos célt kitűzni a 

hallgatónak, és felépíteni az utat, mely elvezet a céljához, meghatározni azokat a 

mérföldköveket, melyeknek megvalósítását is együtt követi nyomon a hallgatóval.  

Ennek érdekében a mentor havonta konzultációkat biztosít a mentoráltnak. Továbbá 

közreműködik a hallgató szakmai előmenetelét biztosító egyéni tervének elkészítésében, illetve 

nyomon követi, segíti az egyéni terv megvalósítását, lehetősége szerint részt vesz a 

szakkollégium által szervezett mentori találkozón, közreműködik a szakmai-, és 

karrierépítéshez szükséges kapcsolatrendszer kialakításában, hogy a hallgató nagyobb eséllyel 

jelenjen meg a munkaerőpiacon diplomája megszerzése után, közreműködik a mentori 

rendszerrel kapcsolatos visszacsatolásban.  

A mentorral és a hallgatóval közösen folytatott egyzetetés alapján, a WISZ szakmai vezetője 

értékeli, szükség esetén igazolja az együttműködésben foglalt feladatok teljesítését. 

3.1.3 Tutori rendszer: hallgatók tudományos és kutatási tevékenységének 

támogatása 

A tudományos munkába való bekapcsolódást, illetve a kutatási tevékenységben való részvételt 

a tutori rendszer, személyes tutor segíti. 

A hallgató tudományos munkában való fejlődését segítő kutatások. 

Az azt igénylő hallgatók számára tutort biztosítunk, akik egyetemi tanulmányuk alatt személyre 

szabottan támogatják a kutatásban való elmélyülésüket, elsősorban a tudományos diákköri 

tevékenységüket. 

Szakkollégium által szervezett, célcsoportra irányuló, további releváns kutatások… 

A tehetségek felfedezéséhez, segítéséhez, a Szakkollégiumba való bejutás támogatásához, 

valamint a szakkollégiumi munka eredményességéhez tartozó kutatásokba bevonjuk a 

hallgatóinkat. Ennek révén is elmélyülhetnek az általános kutatásmódszertan alkalmazásában, 

illetve hiteles képviselői lehetnek a kutatások révén intézményünknek a kutatásban 

megkérdezettek körében. A kutatásokat a Debreceni Református Hittudományi Egyetemmel, 

illetve a Debreceni Egyetemmel együttműködve végezzük. 

3.1.4 Diplomaszerzést, elhelyezkedést támogató kompetenciafejlesztés 

 Diplomaszerzést támogató kompetenciafejlesztés: A személyiségfejlesztő kurzusok, 

tanulásmódszertani képzések, kutatás módszertani képzések minden hallgató számára a 

szakkollégiumi hétvégék keretében valósulnak meg. 
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 Nyelvi képzések: A nyelvvizsgára történő felkészülést nyelvtanár biztosításával 

támogatjuk, a diploma megszerzését szolgáló nyelvvizsga teljesítéséig. A már 

nyelvvizsgával rendelkezők számára a szinten tartás lehetőségét biztosítjuk, a mindenkori 

anyagi kereteink szereint, ha lehet, anyanyelvi lektor bevonásával. Az újabb idegen nyelv 

elsajátítására is lehetőséget biztosítunk, ha van rá igény. 

 Tanulmányi felzárkóztatás: A hallgatókat támogatjuk tanulmányi kötelezettségük 

teljesítésében. Egyéni felzárkóztatást biztosítunk nekik igény szerint, minden tantárgyból. 

A támogatás igény és körülmények szerint, vonatkozhat a felkészítő tanár felkutatására, 

finanszírozására egyaránt. 

 A közösségi szerepvállalás elősegítése: Hallgatóink önkéntes tevékenysége ösztöndíjuk 

feltétele. A kötelező önkéntes tevékenységeken túl, azonban önszerveződő módon is 

számos önkéntes programban vehetnek részt. Munkatársaink ezt a folyamatot támogatják, 

az önszerveződően megvalósuló önkéntes programok lebonyolításához is segítséget 

nyújtanak (pl. hátrányos helyzetű gyermekek számára szervezett program). 

3.1.5 Gyakornoki program 

A munkaerőpiacra való kilépésben több szolgáltatást nyújtunk. A hallgatóink sikeres 

megjelenést támogatja a gyakornoki program megszervezése és működtetése, valamint a 

munkaerő-piaci tanácsadás. 

Együttműködő partnereink segítségével álláskeresési technikákat tanítunk évi 2 alkalommal, 

ebben önéletrajz írásra, a motivációs levél összeállítására, egy-egy állásinterjúra készítenek fel 

a közreműködő tanácsadó szervezet munkatársai. A 6 hetes - 3 hónapos gyakornoki program 

keretében hallgatóinkat elhelyezzük a munkaerőpiacon, amennyiben a forrását elő tudjuk 

teremteni pályázati, vagy más alapból. A gyakornoki program lehetőséget biztosít a munkahely 

kipróbálásra, kapcsolatépítésre, valamint a munkahelyi szemléletformálásra is, illetve a 

munkahelyek számára, hogy megalapozottan dönthessenek egy-egy új munkatársuk 

alakalmazásáról. 

A karrierépítést támogató programok teljes körű, folyamatelvű szabályozását, nyomon 

követhetőségük biztosítását a következő szabályozások írják le: 

 Karrierépítési és egyéni fejlesztési program megvalósítása; 

 Gyakornoki program működtetése. 

3.2 A WISZ képzési programja 

A WISZ képzési program két szakaszban, három modulban (kulturális, spirituális, közismereti), 

három plusz két évfolyamra kidolgozott tantárgyi programok és tananyagok alapján folyik, 

szakkollégiumi hétvégék és műhelyek keretében valósul meg. 

A képzési program tárgyak oktatása, illetve műhelyekben, programokon való részvétel 

formájában történik, melyek három nagyobb csoportba, modulba oszthatóak: kulturális modul, 

spirituális modul, közismereti modul. A tantárgyak a modulokon belül témakörökbe 

csoportosíthatók. A Szakkollégium úgy hirdeti meg tantárgyait, műhelyeit, programjait, hogy a 
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szakkollégiumi követelményekhez igazodva, megfelelő számú tantárgy, műhely, program 

szerepeljen a félévi kínálatban. A tárgyak három éves körforgásban kerülnek be képzési 

programba. 

A teljesített tantárgyak elismeréséről mind a szakkollégista, mind a nem szakkollégista 

hallgatók esetében, az érintett felsőoktatási intézménnyel (DE, DRHE) kötött együttműködési 

megállapodás rendelkezik. A Szakkollégium hitelesítéssel, tantárgyleírásokkal támogatja a 

szakkollégisták egyetemi kreditelismerését, és a vonatkozó elismerési eljárások eredményéről 

a megalapozott tájékoztatás érdekében jegyzéket készít. Ugyanakkor bátorítjuk hallgatóinkat, 

hogy érdeklődésük szerint válasszanak a szakkollégiumi tárgyakon túl, olyan tárgyakat 

egyetemeiken, melyek kapcsolódva, mélyebb ismeretet adhatnak egyes területeken. Különösen 

ki kell emelni ezek közül a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Romológiai 

Tanszékének gondozásában hallgatható tárgyakat. 

A felkínált tantárgyaink közül, a létszám megadásával kell megjelölni azokat a tantárgyakat, 

amelyek a nem szakkollégista felsőoktatási hallgatók számára is nyilvánosak és felvehetők. 

A tantárgyak paramétereinek magadását és leírását tantárgyleírás formájában végzi a WISZ. A 

tantárgy leírása tartalmazza a következő adatokat: a tantárgy megnevezése, tanórák száma, 

kreditértéke, kódja, meghirdetési gyakorisága, az oktatás nyelve, az előtanulmányi 

kötelezettségek, a kötelező vagy kötelezően választható tantárgyként való besorolása, az 

órarendi beosztása, a felelőse és az előadója, a szakmai tartalma elsajátításának célja, a rövid 

tantárgyi program, illetve a megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek 

és (rész)kompetenciák leírása, az évközi tanulmányi követelmények, a megszerzett ismeretek, 

elsajátított (rész)készségek és kompetenciák értékelése (félévközi jegy, vagy vizsgajegy), az 

értékelés módszere, az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló 

tanulmányi segédanyagok, az ajánlott irodalm. 

3.2.1 Képzési modulok 

3.2.1.1 Kulturális modul 

A modulba olyan tanulmányi egységek (tantárgyak, foglalkozások) tartoznak, amelyek 

hangsúlyt fektetnek a kettős identitás építésére, a közéleti és kultúrateremtő elitként való 

szerepvállalás szakmai megalapozása érdekében. A szakmai oktatást kulturális programok 

egészítik ki, amelyekben a diákok kreatív részvétele kívánatos. Cigány és magyar népismeret 

címén azokat az ismereteket kívánjuk oktatni, amelyek a magyar-cigány együttélés 

megértéséhez, a kölcsönös függőség és történelmi egymásrautaltság felismeréséhez, a békés 

együttéléshez szükséges szemlélet kialakításához szükségesek. Azt az alapelvet követjük, hogy 

az egészséges identitás nem mítoszokra és ellenségképekre, hanem a történelem és a jelen 

valóságának kritikus és önkritikus szemléletére épül. Ebben a modulban mindig helyet kap a 

terepgyakorlat, illetve a tanulmányi kirándulás. Témakörök: cigány és magyar népismeret, 

cigány és magyar történelem, cigány és magyar kultúra (zene, irodalom, festészet), cigány 

nyelvek, cigány művelődéstörténet, történelem, szociológia. 
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3.2.1.2 Spirituális modul 

A szakkollégium a képzés tartalmában valamint kulturális-közösségi életében a felsőoktatás 

keresztény szellemiségű műhelye. A szakkollégium hozzá kíván járulni ahhoz, hogy 

növendékeinek hite elmélyüljön, alapvető jártasságot szerezzenek a teológiai, egyházi 

kérdésekben, és alkalmasakká váljanak arra, hogy hivatásukat kibontakoztatva hitüket hitelesen 

képviseljék a világban és az Egyházban. Témakörök: egyházismeret, etika, bibliaismeret, 

kontextuális teológiai irányzatok, felnőtt hittan, valláslélektan, etika. 

3.2.1.3 Közismereti modul 

A közismereti modul célja, hogy a szakkollégisták biztos alapokkal rendelkezzenek az 

értelmiségi pályájukon, képesek legyenek összetett problémák megoldására, minőségi munka 

végzésére és gondolataik szabatos kifejezésére, akár idegen nyelven is. Rendelkezzenek 

egészséges önértékeléssel és kritikával, ismereteiket, gondolataikat igényes formában tudják 

megjeleníteni. Szerezzenek jártasságot a közösségszervezésben, a pályázatírásban a 

forrásfejlesztésben. Ismerjék meg az ügyintézéshez szükséges alapvető társadalmi és 

közigazgatási struktúrákat. 

Témakörök: kommunikáció elmélet, projektmenedzsment, tanulásmódszertan, önismeret és 

személyiségfejlesztés, közigazgatástan, jogi ismeretek, szociális és közösségi képességek 

fejlesztése, szociológia, nyelvi kompetenciafejlesztés.  

 

Mind az őszi, mind a tavaszi szemeszterben 4-4 szakkollégiumi hétvége kerül mgszervezésre. 

Meghatározó része ezekenek alkalmanként 12-15 oktatási és/vagy műhely óra. Minden 

szemeszterben egy hétvége közösen a Budapesti Református Cigány Szakkollégiummal kerül 

megvalósításra. 

3.2.2 Képzési szakaszok 

A három fent ismertetett modul képzése, illetve műhyelyben való felkínálása két szakaszra 

osztható: 

1. Az első három szakkollégiumi évben a junior szakkollégisták számára az 

alapkompetenciák elsajátítását kínáljuk fel, a korábban említett három éves rotációban. 

2. A második szakaszban elsősorban a karrierépítést közvetlenül szolgáló kompetenciák 

fejlesztése történik, mérsékeltebb kontakt óraszámban. 

3.3 Közösségi programok 

Együttműködő partnereinkkel szervezett konferenciák, találkozók: 

- Minden év februárjában KRSZH Focikupa 

- Minden év szeptemberében a KRSZH Országos Tanévnyitó konferenciája 
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- Minden év tavaszán szervezünk rendezvényt, mely nemzetközi kitekintés a cigányság 

segítésének tapasztalataira, együttműködésben a 2015-ben alakult Budapesti 

Református Cigány Szakkollégiummal, az Országos Református Cigánymisszióval 

valamint a Debreceni Református Hittudományi egyetemmel. A résztvevők tervezett 

létszáma 100 fő (saját rendezvény). 

- Minden évben szakmai műhelymunkát, roma napot szervezünk a Debreceni 

Hittudományi Egyetemmel együttműködésben. A résztvevők tervezett létszáma 50 fő. 

A közösségépítést, identitás erősítését szolgáló programok sokszínűek, hangsúlyosan jelennek 

meg bennük a hitéleti tevékenységek. Hét közben az istentiszteletek, bibliaórák, konfirmációi 

felkészítés jelentik a közös programokat. Ezekre az alkalmakra hívunk meg külső előadókat is 

(vendég igehirdetők, püspökök és más egyházi vezetők, cigány értelmiségiek). 

A tanulmányi hétvégéken meghatározó hangsúlyt kap az oktatás, a műhelyekben való 

tevékenység de az intézményi szintű (“csak wális”) hétvégéken az önismeret és 

személyiségfejlesztés kap nagyobb hangsúlyt.  

Közösségi programokba tartoznak a havi rendszerességgel szervezett eseményeink: filmklub, 

házi konferencia, nyílt esték, melyeken közérdekű témákat dolgozunk fel meghívott 

előadókkal, cigány kulturális este keretében, illetve vannak hallgatók által szervezett 

programjaink. 

A nyári 5 napos táborunkban zárjuk az évet. Együtt összegezzük a tapasztalatokat, és készítük 

elő ezekre alapozva a folytatásra vonatkozó döntéseket. Itt lehetőségünk van számos 

közösségépítő, identitást erősítő programra is. 

A WISZ infratruktúrájára alapozva működtet egy olyan közösséget, melynek tagjai Debrecen 

város és a környezetében lévő középiskolákból kerülnek ki, elsősorban cigány tanulókból. A 

közösség célja a célcsoport irányában a közösségbe vonás, közösségben tartás. A közösség 

céljaira közösségi teret működtetünk, közösségi programokat szervezünk, melynek felelőse az 

intézményi lekész. 

3.4 Társadalmilag közvetlenül hasznos tevékenységek végzése 

Önkéntes tevékenységekre biztosítunk lehetőséget szakkollégiumi tagjaink számára, a 

Szakkollégium szabályozó dokumentumainak megfelelően. Ezt figyelembe vesszük a hallgató 

szakkollégiumi munkájának értékelésekor, ösztöndíjuk megítélésekor. Az önkéntes 

programokat hallgatóink több szervezet / intézmény keretein belül is teljesíthetik, amit 

dokumentáltan nyomon követünk.  

4 Együttműködések 

4.1 Középiskolákkal való együttműködés 

Középfokú oktatási intézményekkel szoros együttműködést alakítunk ki: pályaorientációs 

beszélgetések a tehetség felismeréséhez, tehetséggondozással kapcsolatos szakmai 

rendezvények megvalósítása toborzási tevékenységünkhöz. 



18 

 

Az együttműködés során minél több, nagy arányban cigány tanulókkal és hátrányos 

helyzetűekkel foglalkozó középiskolát kívánunk elérni Debrecen meghatározó egyetemei 

felvételi körzetéből (Heves, Borsod, Szabolcs, Hajdú, Szolnok és Békés megyékből). Tesszük 

ezt azért, hogy a lehető legtöbb diák időben kapjon a hallgatóinkon keresztül is motivációt és 

segítséget tehetsége kibontakoztatásához, illetve, hogy minél inkább fejleszthessük a felvételi 

rendszerünk hatékonyságát. 

A középfokú oktatási intézményekben a tanulók számára szakmai rendezvényeket tartunk, 

elsősorban a tehetséggondozás területén. A rendezvényeket évente 3 alkalommal szervezzük, 

hallgatóink intenzív bevonásával. A programokba minimum 90 középiskolai tanulót vonunk 

be. 

A WISZ számára fontos az utánpótlás, a cigány és hátrányos helyzetű tehetséges tanulók 

felkutatása, segítése, motiválása. És fontos, hogy kerüljön a hallgatóink közé olyan hallgató is, 

aki nem cigány származású, hogy az együttlakásból, közös élményekből nyert tapasztalataival 

elősegítsük a cigány-magyar párbeszédet, hogy olyan hallgatóink is legyenek, akik végezve 

hozzáértő módon tudnak a témában megnyilatkozni és tenni a cigány-magyar megbékélés 

érdekében. 

Hallgatóink előző iskoláit felkeressük, ott rajtuk keresztül van közvetlenebb kapcsolatunk, a 

volt tanáraik, esetleg diáktársaik révén. Különösen az őket hajdan támogató tanáron, mentoron 

keresztül könnyebb a kapcsolatfelvétel az iskolával, a diákokkal. Hallgatóink életútjukkal 

személyesebb példát és motivációt adhatnak az iskolapadban lévő utódaiknak. 

A középfokú oktatási intézmények -- kiemelten a roma és a hátrányos, valamint halmozottan 

hátrányos helyzetű – tanulói számára pályaválasztással kapcsolatos tájékoztatást tartunk, ezzel 

kapcsolatos információkat nyújtunk.  

A középfokú oktatási intézményekben tanuló hátrányos helyzetű fiatalok elérése több, 

közvetlenül két csatornán keresztül valósul meg: 

1. Az MRE fenntartásában működő tanodák látogatása – együttműködési 

szándéknyilatkozat alapján – itt pályaválasztással kapcsolatos tájékoztató/ismerkedő 

interaktív tanórák megvalósítása hallgatóink vezetésével. 

2. Együttműködő középiskoláink számára rendhagyó osztályfőnöki óra keretén belül 

pályaválasztási, továbbtanulást ösztönző játékos, interaktív foglalkozások 

megvalósítása. 

A programelemeket évente minimum 2 alkalommal 2 különböző helyszínen valósítjuk meg, 

szakkollégistáink bevonásával. 

A hallgatóinkat saját eszközrendszerrel kívánjuk ellátni azért, hogy az általuk elért tehetséges 

diákokat motiválják, támogassák lakókörnyezetükben, szülőhelyükön, korábbi iskoláikban. 

Ennek érdekében mentori feladatra készítjük fel képzési programunk keretében őket. Az így 

elsajátított tudást más emberi kapcsolataikban, értelmiségiként munkájukban is hasznosítani 

tudják. 
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4.2 Alumni2 rendszer működtetése 

Ma már teljesen elfogadott kifejezés azokra, akik egy adott intézmény végzett diákjai. Egyre 

nő a jelentősége a számunkra is a végzett hallgatóinkkal történő kapcsolattartásnak. Részben 

szeretnénk minél megalapozottabban látni, hogy mi lett a nálunk végzett hallgatókkal, másrészt 

törekszünk a társadalmi kapcsolataik bővítésére, illetve a végzett hallgatóik kötődésének 

fenntartására. Számunkra különösen fontos, hogy végzett hallgatóink beszéljenek a létünkről 

és a tehetséges, de Cigány, vagy hátrányos helyzetű fiatalokat hozzánk irányítsák, saját 

példájukkal is motiválva őket. 

Tehát az alumni programunk célja, hogy összefogja a nálunk végzetteket, lehetőséget 

biztosítson az intézményünkkel, illetve az együtt végzettekkel való kapcsolattartásra. Ezáltal az 

itt végzettek nyomon tudják követni ismerőseik szakmai pályafutását, valamint a WISZ 

szakmai munkáját. A WISZ pedig információkat tud adni tevékenységéről, eredményeiről, 

lehetőséget tud biztosítani személyes kapcsolatteremtésre a végzettek, a jelenlegi hallgatók, 

valamint a munkatársak között. 

Abban a reményben vagyunk, hogy a tanulmányaik végeztével tőlünk elkerülő hallgatók 

megőrzik kapcsolatukat a Szakkollégiummal és a WISZ Alumni Közösségének tagjaként 

visszajárnak a rendezvényeinkre, hozzájárulnak a WISZ kapcsolatrendszerének további 

erősítéséhez. 

Számontartásukat segíti a megújult honlapunk (wisz.hu) alumni regisztrációt biztosító 

szolgáltatása. A végzéskor még mi rögzítjük fel a végzett hallgatók adatit, melyek módosítása 

menet közben már az ő felelősségük, illetve az érdekük.  

4.3 Szakmai együttműködések, hálózatosodás 

Szakkollégiumunk megalakulása óta nagy hangsúlyt helyezünk az együttműködések 

fejlesztésére. Alapító tagja vagyunk a 2017-ben létrehozott Roma Szakkollégiumi 

Egyesületnek. Együttműködünk a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat tagjaival, illetve 

ennak fejlesztését is tervezzük. Elemei: 

1. rendszeres szakmai egyeztető megbeszéléseken való részvétel, 

2. szakkollégiumok közötti programok megvalósítása, 

3. kölcsönös szakmai támogatás, 

4. hatásvizsgálatokban, kutatásokban való részvétel, 

5. jó gyakorlatok átadása/adaptálása. 

Tehetséggondozás, tehetségtámogatás területén a rendszerszerű megközelítés erősítése céljából 

együttműködést kívánunk folytatni a Református EGYMI-vel 

                                                 

 

2 Elterjedt latin eredetű kifejezés a végzett diákokra 



20 

 

Az MRE fenntartásában működő tanodákkal való együttműködés során fontos a számunkra, 

hogy minden tanoda megkeresésének eleget tudjunk tenni, hallgatóink saját életút történeteiken 

keresztül motiválni tudják a hátrányos helyzetű tanulókat a továbbtanulásra, az iskolában való 

bennmaradásra.  

A Magyarországi Református Egyház Missziói Irodájához tartozó Országos Református 

Cigánymisszió munkatársaival szoros együttműködést alakítottunk ki. Része ennek az egymás 

külső kommunikációjának erősítése (közösségi média, honlap), megjelenés az Országos 

Cigánymisszió által szervezett programokon, célcsoport bevonása a szakkollégiumi 

programokba. 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetemmel (DRHE) folyamatos az együttműködésünk 

2011 óta. A szakkollégium az egyetem használatában lévő ingatlanban működik, az 

infrastrukturális kereteinket a DRHE biztosítja. A DRHE-n létrejött romológiai tanszékkel 

szoros szakmai együttműködésben tud működni a Szakkollégium (pl.: közös kutatási 

tevékenységek, mentorok, tutorok biztosítása hallgatóink részére, oktatási együttműködés, a 

szakkollégiumi tanulmányi programok tárgyainak keredit beszámítása, illetve a DRHE-n folyó 

képzésben tárgyakat vehetnek fel a hallgatóink.). 

A Debreceni Egyetemmel folyamatos a kapcsolatunk 2012 óta (Pl.: közös kutatási 

tevékenységek megvalósítása, mentorok biztosítása hallgatóink részére, részvétel a Debreceni 

Egyetem Szakkollégiumi Albizottságában.) 

A 2015-ben alapított Budapesti Református Cigány Szakkollégiummal megkezdtük az 

együttműködést. Közös tevékenységünk pl.: egyes szakkollégiumi hétvégék szervezése, 

közösségi és szakmai programok szervezése, célcsoport elérése és bevonása a programba, külső 

kommunikációban való együttműködés. 

A tehetséghálókon keresztül kívánunk bekapcsolódni további olyan rendszerekbe, melyek 

komplexen, lehetőleg a képzés teljes vertikumában (családtól egyetemig) képesek kezelni a 

tehetségek kibontakoztatását. (Pl. Arany János Program). 

4.4 Kommunikáció 

A WISZ honlapot (www.wisz.hu) és Facebook közösségi oldalt működtet, melyek korszerű 

eszközei a rólunk szóló aktuális információk terjesztésének. 

Honlapunkon megtalálhatóak a rólunk szóló, velünk kapcsolatos legfontosabb információk, a 

működésünket szabályozó alapvető dokumentumok. A publikus közösségi oldalunkon könnyen 

elérhetőek az általunk közé tett hírek, aktuális programok. Különösen a fiatalok körében nagyon 

gyors információáramlást jelent ez utóbbi kommunikációs forma. 

 

Honlapunkon jelszavasan elérhetőek a szakkollégiumi hétvégék képzési anyagai, valamint 

hallgatóink nyomon tudják követni a a teljesítéseiket, valamint a szemeszter végén értékelt 

teljesítményeiket is.  

Minden évben a felvételi jelentkezések leadását követő időszakban, valamint a tanév zárását 

megelőző időszakban felkeresünk nagyarányban cigány tanulókat, hátrányos helyzetűeket 

http://www.wisz.hu/
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oktató középiskolákat. A hallgatókkal közösen motiváló tájékoztatót tartunk a szakkollégiumi 

lehetőségeket illetően. Viszünk hozzájuk tájékoztató, toborzó anyagot. 

Az együttműködő egyetemeken (DRHE, DE) a szakkollégiumi munka bemutatása 

előadások, kerekasztal beszélgetések alkalmával, az egyetemek igényeihez illeszkedő 

formában valósul meg. Ezeket az alkalmakat minimum évente egyszer szervezzük – 

házi konferencia, illetve Roma szakmai nap formában. 

A szakkollégium tevékenységéhez kapcsolódó kiadványokat szerkeszt és ad ki, a rendelkezésre 

álló szellemi kapacitás, illetve anyagi források függvényében. Így támaszkodunk képzésünkben 

alapvetően a már befejezett TÁMOP projektünk keretében fejlesztett jegyzetekre a tanulmányi 

hétvégék alkalmával. 

A WISZ 2016-tól évkönyvet ad ki a tanévek végén, melyben hallgatóink bemutatkoznak, saját 

személyes élettörténetükkel, mellyel a tanulási motivációt, az intézményünk iránti 

elkötelezettséget tudják erősíteni az olvasóban, vagy más tematikus számot adunk ki A kötetben 

a szakkollégium éves programjai, aktuálitásai is bemutatásra kerülnek. 

5 A Szakmai Program megvalósítása 

A Szakmai Program megvalósítására Éves munkatervet kell megalkotni minden tanév 

szeptember 15-ig, melyet a Szakkollégiumi Tanács fogad el, figyelembe véve a Hallgatói 

Tanács véleményét. 

6 A Szakmai Program jóváhagyása 

E Szakmai programot 2018. október 1-én a Szakkollégiumi Tanács véleményezte és 

jegyzőkönyvében rögzített módon jóváhagyta. 
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7 Mellékletek – Kulcsfolyamatok szabályozásai 

7.1 Az intézményi stratégia és éves munka tervezése és értékelése 

7.1.1 Az intézményi stratégia és éves munka tervezése és értékelése 

folyamat adatai 

A folyamat célja: Az intézményi célrendszer megalkotása, melynek tökrében az éves munka 

megtervezése, majd az intézmény átfogó és részletekbe menő értékelése 

A folyamat rövid bemutatása 

Az intézményi munka alapját jelentik a külső szabályozókban megadott környezeti 

követelmények, valamint az Intézmény saját helyzetértékeléséből adódó célrendszere, és az 

annak megvalósítását szolgáló stratégia, melyek egy átfogó tervezés és annak megvalósítása. 

Az adott tanév tervezése részben ezeknek a feladatoknak a beosztása és megvalósítása az adott 

tanévre eső részt illetően, részben az ismétlődő, vagy egyedileg, az adott tanévre vonatkozó 

feladatok ütemezése. 

Az alkalmazás, verzió bevezetésének dátuma: 2018 

A folyamat gazdája a szakkollégiumban: igazgató 

7.1.2 Az intézményi stratégia és éves munka tervezése és értékelése 

folyamatalapú leírása 

A Wáli István Református Cigány Szakkollégium hatékony működése érdekében, helyzetének 

értékelésére építve rendszeresen áttekinti célrendszerét és megvalósításának eredményeit, 

esetleges nehézségeit, módosításának szükségességét. 

Ugyanakkor, rövid távon (tanév) is tervezett munkát folytat, melyhez a fejlesztéseken kívül, 

tervezi a szakkollégiumi program tanévét is. 

7.1.2.1 Intézményi stratégia kidolgozása 

7.1.2.1.1 Teljes körű helyzetelemzés 

Ki kell térnie a helyzet általános vizsgálatát biztosító PEST-SWOT elemzésre, a potenciális 

hallgatók igényfelmérésre, a rendszerben lévő hallgatók elégedettségére, illetve a volt hallgatók 

alumni kutatására/elégedettségmérésére. 

A helyzetelemzésről összefoglalót kell készíteni, ami a dokumentum kiindulását jelenti. 

7.1.2.1.2 Célrendszer meghatározása 
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A helyzetelemzés alapján az intézmény munkatársi csapata készíti el, illetve újítja mega az 

intézmény célrendszerét, ami a következőből áll: 

 küldetés, 

 jövőkép, 

 átfogó célok, 

 részcélok kritériumokkal és határidőkkel. 

7.1.2.1.3 Célrendszer megvalósítása 

A célrendszer megvalósításához cselekvési terveket kell készíteni, melyek releváns szakaszait 

be kell illeszteni az éves munkatervekbe. 

7.1.2.2 Éves munka tervezése 

Tanévekre vonatkozóan el kell készíteni, minden év szeptember 15-ig az adott tanév 

munkatervét, melynek időintervalluma magában foglalja a következő tanév kezdetének 

tervezését is, hogy ne legyenek olyan intervallumok, melyek nem tervezettek. 

7.1.2.2.1 Az Éves munkaterv elkészítése 

Az Éves munkaterv két nagyobb egységből áll: 

 éves (tartalmában nem feltétlenül, formai elemeiben igen) ismétlődő jellegű feladatok 

 közép, vagy rövid távú célok elérését szolgáló cselekvési tervek lebontása, 

megjelenítése a tanév munkájában, feladatai között. 

A munkatervet az igazgató készíti el, amibe bevonja az egyes szakterületek felelőseit (szakmai 

vezető, közösségszervező-lelkész). 

Az Éves munkaterv legfontosabb fejezetei: 

 Éves programterv, mely kitér a feladat, program megvalósítási időpontjára, a felelősére, 

a támogató kommunikáció tervezésére és a közreműködőkre. 

 Nagyobb lélegzetvételű rendkívüli feladatok megvalósításának részletese tervezése 

Az elkészült Éves munkatervet 

 véleményeztetni kell a Hallgatói Tanáccsal és 

 el kell fogadtatni a Szakkollégiumi Tanáccsal. 

Ezek után a hallgatói naptárban meg kell jeleníteni a számukra irányadó időpontokat, 

programokat. 

7.1.2.2.2 Az előző tanév munkatervének, tapasztalatainak összegzése 

A tanév összegzését két lépésben kell megtenni: 

1. A hallgatók számára a nyári táborban 

2. A munkatársakkal a következő tanév előtti felvételit megelőzően 
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7.1.2.3 Intézményi önértékelés 

Az intézmény minden tanév lezárásához kapcsoltan önértékelést végez, mely kitér a működés 

módjára, illetve az intézmény eredményeire. 

A működés módját értékelve: 

 az intézmény vezetésére, 

 az intézményi stratégia megalkotásának és felülvizsgálatának módjára, 

 az emberi erőforrásokkal és kapcsolatrendszerrel való gazdálkodás módjára, 

 a hallgatóknak nyújtott szolgáltatás jogszabályoknak megfeleltetett szabályozásának és 

gyakorlatának összevetésére, 

 a kapcsolattartás és kommunikáció módjára. 

Az eredményeket illetően: 

 a hallgatók mérhető szakkollégiumi teljesítményadataira és azok trendjeire, 

 a hallgatók elégedettségének eredményeire és azok trendjeire, 

 a szakkollégium kapcsolatrendszerében elért eredményekre és trendjeikre, 

 a munkatársak elégedettségi mutatóira és azok trendjeire, illetve 

 a társadalmi felelősségvállalás területén elért eredményekre és azok trendjeire. 

Továbbá tételesen érinti az intézmény tanévre vonatkozó munkatervének megvalósítását, az 

aktuális fejlesztések megvalósításának értékelését, és vizsgálja a fejlesztések lehetőségeit. 

Az intézmény a tanév kezdetére, ha indokoltnak ítéli meg, elkészíti módosított stratégiai 

célrendszerét, illetve működése szabályozásának szükség szerinti módosítását fenntartói, illetve 

a szabályozó dokumentumaiban delegált szintű jóváhagyásra. 

7.1.2.4 A folyamat alkalmazásának értékelése 

A folyamatot az átfogó értékelések alakalmával mindenképpen, illetve közben felmerülő 

igényekhez kötötten kell értékelni. 
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7.1.3 A folyamat mellékletei 

7.1.3.1 Intézményi stratégia vázlata 

1 Bevezetés 

1.1 Alapítás, rövid történet 

1.2 A legjelentősebb eredmények 

1.3 A jövőre nézve 

2 Helyzetelemzés 

2.1 SWOT táblák a munkatársakkal közös gondolkodásból 

2.2 Célcsoport felmérése 

2.3 Alumni kutatás 

2.4 Hallgatói elégedettségmérés eredményei 

3 A WISZ célrendszere 

3.1 A WISZ küldetése 

3.2 A WISZ küldetésének kommunikációját szolgáló szlogen 

3.3 A WISZ jövőképe 

3.4 A WISZ stratégiai céljai a következő évekre 

4 A Stratégia jóváhagyása 

7.1.3.2 Önértékelési összefoglaló 

7.1.3.2.1 Átfogó értékelés 

Blokk Terület Erősség Gyengeség 

Működés módja az intézmény vezetése   

az intézményi stratégia 

megalkotásának és felülvizsgálatának 

módja 

  

az emberi erőforrásokkal és 

kapcsolatrendszerrel való 

gazdálkodás módja 
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a hallgatóknak nyújtott szolgáltatás 

jogszabályoknak megfeleltetett 

szabályozásának és gyakorlatának 

összevetése 

  

a kapcsolattartás és kommunikáció 

módja 

  

Eredmények a 

következőkre 

vonatkozóan 

a hallgatók mérhető szakkollégiumi 

teljesítményadatai és azok trendjei 

  

a hallgatók elégedettségének 

eredményei és azok trendjei 

  

a szakkollégium 

kapcsolatrendszerében elért 

eredmények és trendjeik 

  

a munkatársak elégedettségi mutatói 

és azok trendjei 

  

a társadalmi felelősségvállalás 

területén elért eredmények és azok 

trendjei 

  

7.1.3.2.2 Tanévhez kapcsolódó értékelés 

Tételesen érinti 

 az intézmény tanévre vonatkozó munkatervének megvalósítását, 

 az aktuális fejlesztések megvalósításának értékelését, és 

 vizsgálja a fejlesztések lehetőségeit. 
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7.2 Karrierépítési és egyéni fejlesztési program megvalósítása 

7.2.1 A karrierépítési és egyéni fejlesztési program adatai 

A folyamat célja: A hallgatók személyes karrierútjának támogatása 

A folyamat rövid bemutatása 

Támogatás a hallgató személyes karriercéljának meghatározásához, az oda vezető út 

megtételéhez 

Fontos tényezője az ember életútjának, és azon belül a tanulásnak, képzésnek, hogy azt milyen 

motiváció támogatja. Minél erősebb ez az ösztönzés, annál egyértelműbb, hogy a siker 

érdekében hajlandóak vagyunk jelentős energia befektetésére, még akkor is, ha átmenetileg 

érnek kudarcok. Természetesen a hosszú távú célok csak akkor motiválnak kellő hatással, ha 

azokat valóban a sajátjának érzi valaki, és akkor is kellenek az ezeket szolgáló rövidebb távú, 

belátható célok (és sikerek!), hogy közben el ne veszítse ezt a motivációt. Azonban, ha nem 

tudja elhelyezni ezeket a rövid távú eredményeket egy „álomban”, akkor is hamar kimerül a 

hajtóerő, vagy ha a kisebb sikerek élménye jelenti önmagában azt, akkor pedig nincs iránya 

ezeknek az erőfeszítéseknek. Hogy mindez támogatott, nyomon követett rendszerként 

működjön, azt szolgálja a Wáli István Református Cigány Szakkollégiumban a karrierstratégiai 

és egyéni fejlesztési program, mely elnevezésében most megújul, de tartalmában kisebb 

finomításoktól eltekintve az intézmény gyakorlatában jelen van már évek óta. 

Az alkalmazás, verzió bevezetésének dátuma: 2015 

A folyamat gazdája a szakkollégiumban: szakmai vezető 

7.2.2 A karrierépítési és egyéni fejlesztési program folyamatalapú leírása 

A Wáli István Református Cigány Szakkollégium a cigány és hátrányos helyzetű fiatalok 

tehetségének kibontakoztatását, szakmai életpályájának építését, támogatását tekinti 

küldetésének. Utóbbi elsősorban a céltudatos, kitartó tanuláson és karrierépítésen múlik. Bár a 

fiatalok legtöbbször olyan szakokra jelentkeztek már, mire velünk találkoznak, melyekhez 

megvannak az alapvető, akár jó adottságaik is, de hosszú távú karrierjük ívét meghatározza, 

befolyásolja, hogy mennyire mernek távlatosan gondolkodni, nagyobb, kitartó erőfeszítést 

igénylő célokat kitűzni, illetve azokért következetesen tenni, küzdeni. 

Az egyéni fejlesztést, annak céljait, és azok elérését, az ott befektetett energiákat kell beépíteni 

a távlatos célok elérésének folyamatába. 

7.2.2.1 Az egyéni adottságok meghatározása 

A felvételi alkalmával, az egyetemi szak elvégzéséhez szükséges szakmai kompetenciákat a 

Szakkollégium nem vizsgálja, nem is vizsgálhatja. Erre való az egyetemi felvételi rendszer. A 

szakkollégiumi felvételin azonban azt mérni, vizsgálni kell, hogy valaki általános adottságait 
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tekintve, alkalmasnak látszik-e a csapatban való együttműködésre, mennyire céltudatos, és 

milyen jegyeit hordozza annak, hogy képes a céljai megvalósításáért, akár másokkal együtt is 

dolgozni, kitartóan tenni. Természetesen más céljai is vannak a felvételinek, mivel a WISZ nem 

csak szakembereket, de társadalmilag felelős, nyitott gondolkodókat is szeretne képezni. Így a 

felvételi alkalmával arról is meg kell győződni, hogy a jelentkező további adottságai milyenek. 

7.2.2.2 Karriertervezést elősegítő beszélgetés 

Aki felvételt nyer, azokkal a szakkollégiumi szemeszter elején a szakmai vezető, vagy az 

igazgató beszélget el, segítve a helyes önértékelést és a motivációt, annak érdekében, hogy 

megalapozott és reális karriercélokat határozzanak meg maguknak a hallgatók. 

Legelőször is, meg kell győződnie a beszélgetést vezetőnek, hogy korábban azonosította-e a 

hallgató távlatos karriercélját. Amennyiben igen, átbeszélve annak vetületeit, közép, illetve 

rövid távú következményeit, reálisabban tud tervezni. 

Amennyiben nincs ilyen jövőképe saját céljait illetően, el kell nála indítani a tervezését, hogy 

hosszú távon, saját sikere(ssége) érdekében végiggondolhassa lehetséges útjait és az azokhoz 

vezető részcélokat, hogy végül távlati tervei eredményesen valósulhassanak meg. 

7.2.2.3 Karriercél és az átfogó karrierút meghatározása 

A szakmai életutat elsősorban azokra az adottságokra lehet építeni már az egyetemi években, 

amelyekben valaki jó, és eddig is jó volt. Elsődlegesen nem olyan képességeket kell 

fejlesztenie, amelyekben nagyon gyenge, hanem az erősségeire kell koncentrálnia. Az ezek 

révén elért siker lesz a további motívuma a még szintén szükséges, másodlagos, harmadlagos 

kompetenciák megszerzésének és a gyengeségek leküzdésének. 

A karriercélok meghatározásának támogatásához és a személyes stratégia kidolgozásához 

bemenetként a felvételkor mutatott személyes adottságok szolgálnak, illetve a karriertervezés 

támogatott folyamata a szakmai vezetővel/igazgatóval, majd a mentorral. Utóbbi alkalmával 

kell azonosítani, kitölteni a Karrierépítési terv helyzetmeghatározó részében a hallgató adatait, 

az előzetes tanulmányaira, kompetenciáira vonatkozó jellemzőket, illetve a hallgató személyes 

SWOT elemzését. 

A tervezést facilitáló munkatársnak a karriercél átfogó, általános átgondolásában, első lépésben 

addig kell eljutnia a hallgatóval, amíg körvonalazódik a tanuló számára egy olyan hosszú távú 

cél, amely segítségével nagyobb (rész)egységekben fel tudja építeni karriertervét, annak 

megvalósításához, eléréséhez. Ennek egy alapvető irányt ad természetesen az esetleges hasonló 

középiskolai gondolkodás, illetve a már kiválasztott szak. Arra a kérdésre kell válaszolnia, hogy 

mit akar tenni, elérni 10-15 éven belül, esetleg milyen általános feltételei vannak ennek az előtte 

álló egyetemi tanulmányait tekintve. 



29 

 

A világos távlati cél mellett arra is fel kell készíteni a fiatalokat, hogy tudjanak új célokat 

meghatározni, változásokat kezelni az életükben (pl. szakváltás). De fontos, hogy a változások 

során se mások céljait kövessék, hanem a sajátjukat, a saját, vagy akár szűkebb, akár tágabb 

közösségük szükségleteit tartsák szem előtt. 

A megfelelő pályaválasztás és karriercél meghatározásához kapcsolódik, hogy helyes 

önértékelése legyen a hallgatónak. Ennek akkor is jelentősége van, ha már döntött a képzés 

irányát, akár részleteit illetően is. Fontos, hogy minél reálisabb képet rakjon össze már ebben a 

fázisban is a majdani munkájáról, hisz a pótolható kompetenciák megszerzésére az fogja 

ösztönözni. 

Mindezt a gondolkodást a Karrierépítési tervben kell rögzítenie. 

7.2.2.3.1 A karriercél rövid és középtávú megvalósítása mentori támogatással 

Bármilyen karriert épít valaki, a sikere elsősorban ahhoz köthető, hogy azt csinálja-e, amit 

szeret, és kibontakoztatja-e a képességeit. Mivel saját magunk számára nehéz felmérni, 

felismerni, mik az erősségeink és gyengeségeink, ezért a felvételi és az előzetes tervezés is csak 

egy benyomásalapú megközelítés lehet ezt tekintve. Ezért is kell biztosítani a hallgatók számára 

a megfelelő mentort a választott szakterületről. 

7.2.2.3.2 A mentor kiválasztása, felkérése 

A jó mentor élete és szakmai útja a minta.  

A mentor felkérése két kiválasztási módra épülhet: vagy a hallgató kéri fel egyik, a számára 

szimpatikus oktatóját az első tanulmányi hónap végére, vagy a szakmai vezető javasol a 

Mentori nyilvántartásból mentort a hallgatónak. 

A mentor kiválasztásának szempontjai, melyeket mind a hallgatónak, mind a szakmai 

vezetőnek figyelembe kell vennie: legyen a mentor empatikus, szakmailag, módszereiben 

felkészült, stratégiai és karriertervezésre képes, pedagógiai-pszichológiai képességekkel 

rendelkező, a szakmai kommunikációban jártas. 

Ha a hallgató választja a mentort, neki szempontként a következőket kell elsődlegesen 

figyelnie: az ő mentorjelöltje legyen olyan, aki szívesen segít másoknak, aktívan képes 

hallgatni, képes bizalomteljes légkört teremteni, és bizalmasan kezeli az információkat, jól tud 

kérdezni – segíti a mentorált képességeinek (ön)felismerését, következetes szakmai hatást 

gyakorol, képes felismerni a mentorált szükség(let)eit. 

7.2.2.3.3 Mentori szerződés megkötése 

Amennyiben a felkért személy elvállalja a mentori feladatot, vele Mentori szerződést kell kötnie 

az igazgatónak.  

Az adatok bekérése, a szerződés előkészítése a szakmai vezető feladata. A mentori szerződés 

egy tanévre szól, de bármikor megszakítható, szüneteltethető. Például, ha a hallgató félévkor 

végez, vagy külföldi ösztöndíjra megy, esetleg passzív féléve lesz. 
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A szakmai vezetőnek minden mentorral ismertetnie kell saját feladatát, függetlenül attól, hogy 

korábban volt-e mentoráltja a WISZ-ben. 

7.2.2.3.4 A karriertervezés második fázisa a mentorral 

A WISZ által felkért mentor együttműködés keretében segíti a hallgatót szakmai munkájában, 

fejlődésében, céljai megvalósításában, a magabiztos szakterületi jártasság megszerzésében és 

egyéni kutatási területének megtalálásában, tanulmányaiban és szakmai fórumokon való 

megjelenésekben. 

Amennyiben a hallgató tanulmányai mellett jelentős szakirányú kutatásba kapcsolódik be, 

számára tutori támogatást lehet biztosítani. A tutor a mentori munkát is ellátja. 

A mentori feladat legmeghatározóbb része, hogy segítsen a már korábban kiválasztott távlatos 

karriercélt újragondolni a hallgatóval, és felépíteni azt az utat részleteiben is, mely elvezeti őt 

céljához. A tervezés folyamán közösen kell meghatározni azokat a mérföldköveket, melyeknek 

megvalósítását is együtt követik nyomon a hallgatóval. Ez jelenti a Karrierépítési terv közös 

felülvizsgálatát, illetve az Egyéni fejlesztési terv, mentori/tutori konzultációs lap közös 

kitöltését és vezetését. 

7.2.2.4 Egyéni fejlesztés az adott félévben, tanévben 

A hatékony támogatáshoz a mentor, illetve a tutor havonta konzultációt biztosít a mentoráltnak. 

Ennek keretében kell értékelni a korábban kitűzött rövid távú célok megvalósítását, és 

meghatározni a további lépéseket, azok módját. Közreműködik a hallgató egyéni tanulmányi 

tervének (a hallgató szakmai előmenetelének legfontosabb ismérvei) elkészítésében, illetve 

nyomon követi, segíti az egyéni tanulmányi terv megvalósítását. Lehetősége szerint részt vesz 

a szakkollégium által szervezett mentori találkozón, közreműködik a szakmai-, és 

karrierépítéshez szükséges kapcsolatrendszer kialakításában annak érdekében, hogy a hallgató 

nagyobb eséllyel jelenjen meg a munkaerőpiacon diplomája megszerzése után. Ezen 

feladatokon túlmenően közreműködik a mentori rendszerrel kapcsolatos visszacsatolásban, 

valamint a hallgatók szakmai bemutatkozására hívatott házi konferencián. 

A hallgató által a vizsgaidőszak végéig benyújtott dokumentáció (Egyéni fejlesztési terv, 

mentori/tutori konzultációs lap) a mentori/tutori munka nyomon követhetőségének eszköze. A 

mentorral és a hallgatóval közösen folytatott megbeszélés alapján, a WISZ szakmai vezetője 

értékeli, Teljesítésigazolással támasztja alá az együttműködésben foglalt feladatok teljesítését.  

7.2.2.4.1 Gyakornoki program 

A WISZ szakmai programjának karrierépítést szolgáló eleme a gyakornoki program, mely a 

nyílt munkaerőpiacon való esélyteremtés eszköze. Folyamatát külön szabályozás írja le. 
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7.2.2.5 A karriertámogatási program hallgató által történő értékelése  

A mentor munkájáról a hallgató Elégedettség a mentorral/tutorral kérdőíven ad visszacsatolást, 

amit figyelembe kell venni a mentor/tutor következő megbízásánál. 

A szakkollégiumi élettel kapcsolatban általános elégedettségi online kérdőívet töltenek ki a 

hallgatók, melyeket szintén figyelembe kell venni a fejlesztésnél. 
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7.2.3 A folyamat mellékletei 

7.2.3.1 Karrierstratégiai terv 

Karrierépítési terv 
 

 

Célja: A hallgató céltudatos karrierépítésének magalapozása és megvalósításának folyamatos 

nyomon követése a szükséges beavatkozásokkal. 

 

HELYZETFELMÉRÉS 
 

1. ADATOK (Hallgató tölti ki.) 

 

Neve:  Szül. év:  

Felsőoktatási intézmény (int., 

kar, szak, évf.): 
 Évfolyam(ok): 

Szakkollégiumi évfolyam:  Belépés év/hó: 

A karrierterv készítésében 

résztvevő mentor: 
 

A karrierterv készítésében 

résztvevő szakkollégiumi 

munkatárs: 

 

A karrierterv készítésének 

időpontja: 
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2. BEMENETI ÁLLAPOT (A hallgató tölti ki a szakmai vezetővel/igazgatóval.) 

 

A középiskolai, esetleg a WISZ-be való belépés előtti egyetemi időszakra vonatkozóan 

(új hallgató esetén) 

Középiskolai tanulmányaid 

idején mely tantárgyakból voltál 

sikeres? 

 

Középiskolai tanulmányaid 

idején mely tantárgyak okoztak 

nehézséget? 

 

Mik voltak a felsőoktatásba 

való jelentkezésed legfontosabb 

motívumai? Mi alapján 

választottál szakot? 

 

Felsőoktatási időszakra vonatkozóan 

Megelőző tanulási 

tapasztalatok 

Eddigi egyetemi tanulmányaid 

során mely területeken értél el 

sikereket?  

 

Mik okoztak nehézségeket?  

Vannak-e elmaradásaid 

felsőoktatási tanulmányaidban? 

Melyek ezek (sikertelen 

vizsgák, lezáratlan tantárgyak 

stb.)? 

 

Mi volt az oka az 

elmaradásaidnak? 
 

Milyen informatikai 

ismeretekkel rendelkezel? 
 

Dolgoztál-e korábban? Ha igen, 

milyen típusú 

munkatapasztalatot szereztél? 

 

Milyen tanórán kívüli 

tevékenységet végeztél eddigi 

képzésed során? 
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Milyen specifikus tudás, 

specifikus képességek 

birtokában vagy? 

 

Milyen tudományos 

tevékenységet végeztél? 
 

Hányszor vettél részt 

tudományos konferencián, 

fórumon résztvevőként, 

előadóként? 

résztvevő  󠇯, előadóként   󠇯 

Hány publikációd jelent már 

meg? 
 

Hány kutatásban vettél részt?  

Hogyan mutatnád be nyelvismereted jelenlegi állapotát az alábbi táblázatban? Minden, 

általad használt vagy ismert nyelvre gondolj! (Osztályozd magad 1-től 5-ig az egyes 

szempontok szerint!) 

 angol: német: ……………: …..………: 

szövegértés     

hallás utáni értés     

társalgás, beszéd     

írás     

szókincs     

nyelvhelyesség     

már meglévő 

nyelvvizsgák 
    

szükséges nyelvvizsgák 

a diploma 

megszerzéséhez 

    

Miben kell erősödnöd a 

nyelvtanulást illetően? 
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A nyelvtanulás mely 

része megy könnyen? 
    

Miben van szükséged 

segítségre? 
    

 

3. Személyes SWOT elemzés (A hallgató tölti ki a szakmai vezetővel/igazgatóval. 

Felhasználandó a célok meghatározásában!) 

 

Erősségeim Gyengeségeim 

Lehetőségeim (a környezetem által biztosítva) Az engem fenyegető veszélyek (a 

környezetemből) 

 

CÉLKITŰZÉSEK (A hallgató a szakmai vezetővel, igazgatóval közösen tölti ki az első 

szakkollégiumi karriertervezéskor!) 

 

1. Távlati, hosszú távú karrierre vonatkozó célkitűzések (10-15 év) 
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 A hallgató céljai 

Milyen céljaid vannak a majdani munkáddal 

kapcsolatban? 
 

Milyen elvárásaid vannak a majdani 

munkáddal kapcsolatban? 
 

Milyen feladatokat rejt magában a kívánt 

munka? 
 

Milyen végzettségre lesz szükséged?   

Véleményed szerint milyen kompetenciákkal 

(személyes adottságok, képességek, tudás) 

kell ehhez rendelkezned? 

 

Milyen kompetenciával rendelkezel már, 

amelyek a munkához szükségesek? 
 

Milyen nem szakmai jellegű kurzusok, 

tanulmányok szolgálhatják a kívánt 

munkakör betöltését, a karrier elérését? (IKT, 

nyelvtanulás, személyiségfejlesztés, 

kommunikáció fejlesztése, kutatás, 

önkéntesség, közösségi tevékenység stb.) 

 

 

2. A tanulással kapcsolatos, középtávú célok (3-5 év) 

 

Milyen szakirány segítené legjobban e 

kompetenciák megszerzését? 
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Milyen egyéb kurzusok teljesítése 

szükséges segítené leginkább a karrier 

építését? 

 

Milyen további tanulmányokat (BSc, 

MSc, doktori, posztgraduális) látsz 

szükségesnek?  

 

Tervezed-e ezeket? Amennyiben igen, 

hol, mikor fogod megvalósítani? 
 

A WISZ szakmai programjából mi az, 

ami leginkább támogatni fogja céljaid 

elérését? 

 

 

Debrecen, ________________________.   _____. _____. 

 

___________________________________ _____________________________________ 

szakmai vezető/igazgató hallgató 

 

A karriertervet a hallgatóval átolvastam, a mentori munkám folyamán figyelembe 

veszem. 

 

Továbbá javaslataim: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________ 

 

 

Debrecen, ________________________.   _____. _____. 

 

 

 

 

___________________________________ _____________________________________ 

mentor igazgató 
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7.2.3.2 Mentori nyilvántartás és minősítés 

Név 
Egyetem/ 

Kar/Tanszék 
Mobil Telefon Mellék e-mail 

Korábbi 

minősítés (1-4) 
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7.2.3.3 Mentori szerződés 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MENTORI FELADATOKRA 

amely létrejött egyrészről  

Wáli István Református Cigány Szakkollégium (székhely:1146 Budapest, Abonyi u 21, 

telephely: 4024 Debrecen, Blaháné utca 15. szám) 

Képviseli: Mózes Áron igazgató 

Adószáma: 18222171-1-42 

a továbbiakban: Megbízó, 

 

másrészről 

név: … szakkollégiumi tag (hallgató) 

Születési hely, idő: … 

Anyja neve: … 

Szak: … 

a továbbiakban: Mentorált, 

 

és 

Név: … 

Születési név: … 

Születési hely, idő: … 

Anyja neve: … 

Lakcím: …  

Adóazonosító jel: … 

Adószám: … 

TAJ szám: … 

Számlaszám: … 

Számlavezető bank neve: … 

 

vagy számlaképes mentor esetén 

Név: … /társaság/ képviselő: … 

callto:8373093907
callto:77422532-1-29
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Cég adószáma: … 

Cégbejegyzés száma/ev. ig száma: … 

Telephelye: … 

Számlaszáma: … 

Mentor neve: … 

a továbbiakban Mentor között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel. 

I. A MEGBÍZÁS TÁRGYA 

1. A Megbízó felkéri Mentort mentori feladatok ellátására, Mentorált részére. 

1.1 Az együttműködés keretében Mentor segíti Mentoráltat karriertervének megvalósításához 

kapcsolódóan: 

a) közvetlen szakmai céljai meghatározásában és azok megvalósításában, 

b) magabiztos szakterületi jártasság megszerzésében és egyéni kutatási terület 

megtalálásában,  

c) tanulmányaiban és szakmai fórumokon való megjelenésekben.  

1.2 Ennek érdekében Mentor: 

a) szemeszterenként legalább hat dokumentált konzultációt biztosít Mentoráltnak; 

b) közreműködik Mentorált Egyéni fejlesztési tervének elkészítésében, felhasználva a 

Szakkollégiumban készített Karrierépítési tervét; 

c) nyomon követi, segíti annak megvalósítását; 

d) lehetősége szerint részt vesz a szakkollégium által szervezett mentori találkozón, illetve 

a hallgatók előadásaiból szervezett házi konferencián; 

e) közreműködik Mentorált szakmai, és karrierépítési kapcsolatrendszerének 

kialakításában; 

f) közreműködik a mentori rendszerrel kapcsolatos visszacsatolásban. 

1.3 Mentorált kötelessége: 

a) részt vesz a Mentor által biztosított konzultációkon; 

b) a konzultációkról jelenléti ívet vezet, havonta rövid feljegyzést készít a konzultációs 

lapon, a közösen elvégzett tevékenységről, és Mentorral ellenjegyezteti azt; 

c) a megvalósuló konzultációk feljegyzéseit hitelesíti; 

d) elkészíti egyéni fejlesztési tervét; 

e) részt vesz a szakkollégium által szervezett mentori találkozókon; 

f) felhasználja a szakmai kapcsolatrendszer adta lehetőségeket a munkaerőpiacon való 

megjelenéshez; 

g) közreműködik a mentorálással kapcsolatos visszacsatolásban, a mentori rendszer 

értékelésében és fejlesztésében. 

2. A megbízás automatikusan megszűnik: 

a) ha Mentorált hallgató jogviszonya megszűnik, és nem köt új hallgatói szerződést a 

szakkollégiummal; 

b) ha Mentorált tanulmányait befejezi, vagy abbahagyja. 

A megbízás Mentorált tartós külföldi ösztöndíja alatt szünetel. 
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II. A MEGVALÓSÍTÁS TARTALAMA 

1. Jelen megbízás év, hó, nap napjától év, hó, nap napjáig határozott időre jön létre.  

2. Jelen megbízást bármelyik fél írásban felmondhatja.  

 

III. MEGBÍZÁSI DÍJ 

1. Megbízott a megbízás eredményes ellátásáért megbízási díjra jogosult. 

2. A Megbízottat megillető megbízási díj bruttó 60.000 Ft, azaz bruttó Hatvanezer forint. 

3. A megbízási díj fizetése a szemeszterben végzett munka dokumentálásának (Egyéni 

fejlesztési terv, Mentori konzultációs lap a hallgató munkájának záró véleményezésével) 

lezárása és benyújtása után történik.  

A dokumentálás határideje: év, hó, nap 

4. A kifizetés bérszámfejtéssel/számla ellenében történik. 

5. A kifizetés feltétele a teljesítésigazolás. 

 

IV. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

1. A Mentor a feladathoz szükséges ismeretekkel rendelkezik. 

2. A Mentor feladatai teljesítése során legjobb tudása szerint, Megbízó érdekeinek 

figyelembe vételével és előírásai szerint, személyesen jár el, a hatályos jogszabályok, 

megbízói döntések figyelembevételével. 

3. Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet), valamint a 

vonatkozó magyar jogszabályokkal összhangban, Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a 

birtokukba kerülő személyes adatokat a fenti jogszabályokkal összhangban kezelik. 

4. Megbízó igazgatója értékeli, igazolja a feladatok teljesítését. 

 

IV. EGYÉB 

1. Megbízó kijelenti, hogy jelenleg/átmenetileg nincs olyan alkalmazottja, aki a jelen 

szerződésben rögzített megbízási feladatot munkakörén belül el tudná látni. 

2. A szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. előírásai szerint kell eljárni. 

3. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írják alá. 

4. A megállapodás három példányban készült, melyből egyet a Mentor átvett. 

5. A megvalósítás tartalmára vonatkozó információkat Mentorált írásban megkapja 

Megbízótól. 

Debrecen, év. hó. nap. 

____________________________ ____________________________ 

mentor megbízó 

__________________________ 

mentorált 
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7.2.3.4 Egyéni fejlesztési terv, mentori/tutori konzultációs lap 

Egyéni fejlesztési terv, mentori/tutori konzultáció 
 

20__ / __    ________ szemeszter 

 

 

Célja: A hallgató céltudatos karrierépítésének támogatása, folyamatos nyomon követése a 

szükséges beavatkozásokkal. 

MENTORÁLT / TUTORÁLT HALLGATÓ (Név, kar, szak, évf.): ____________________, 

___________________________________________________________________________ 

MENTOR / TUTOR NEVE: ____________________________________________________ 

Egyéni fejlesztés tervezése a szemeszterre 

Terület megvalósítandó, kritérium 
értékelés 

(szemeszter végén) 

Nyelvi képzés   

Tanulmányi felzárkózás 

támogatása (korrepetálás) 
  

Egyéb kompetenciafejlesztés   

Kutatás   

Publikáció   

Gyakornoki program, 

munkaerőpiaci tanácsadás 
  

Egyéni pályázat   

A szemeszter zárásakor: 

Kelt: _______________________________ 

____________________________ 

Mentor 

 

MENTORÁLT JELENLÉTÉNEK IGAZOLÁSA A KONZULTÁCIÓKON 
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sorszám Konzultáció ideje Mentor aláírása Mentorált aláírása 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

…    

 

FELJEGYZÉS, SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS KONZULTÁCIÓS ALKALMAKRÓL 

(konzultációnként az előzményekre visszatekintés, feladatok meghatározása) 

 

 

 

 

 

 

 

A szemeszter zárásakor: 

Kelt.: _______________________________ 

____________________________ 

Mentor 

 

1. – 10. 
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7.3 Gyakornoki program működtetése 

7.3.1 A WISZ gyakornoki program folyamatának adatai 

A folyamat célja 

A munkaerőpiacra való sikeres kilépés szakkollégiumi támogatása valós munkaerőpiaci 

környezetben szerzett munkatapasztalat biztosításával. 

A folyamat rövid bemutatása 

A gyakornoki program keretében álláskeresési technikákat (önéletrajz, motivációs levél, 

állásinterjú) oktatunk, illetve két vagy három hónapos időre hallgatóinkat elhelyezzük a nyílt 

munkaerőpiacon. A forrásaink függvényében biztosítunk hozzá támogatást is. Lehetőséget 

kapnak a munkahely kipróbálásra, kapcsolatépítésre, illetve mindez szolgálja a munkahelyek 

szemléletének formálását is. Segítjük a munkahelyeket abban is, hogy megalapozottan 

dönthessenek egy-egy új munkatársuk felvételéről. 

Az alkalmazás, verzió bevezetésének dátuma: 2015 

A folyamat gazdája a szakkollégiumban: igazgató 

7.3.2 A gyakornoki program folyamatalapú leírása 

A gyakornoki programot az Éves szakmai tervben kell tervezni. Alapvetően a nyári tanulmányi 

szünetre kell szervezni, de a téli szemeszterben végzőknek, vagy más rendkívüli ütemezést 

igénylő esetben ettől eltérő időszakban is lehetőséget lehet adni gyakornoki program 

megvalósítására annak, aki sikeres Pályázatot ad be. 

A következőkben a hallgatók túlnyomó többségét érintő nyári időszakra vonatkozó folyamatot 

írjuk csak le, az egyéb szervezések ezzel analóg módon történnek. 

7.3.2.1 Előzetes tájékoztató, az érdeklődés előzetes becslése 

Először egy hírt, Felhívást kell megjelenítenie a belső Facebook oldalon a gyakornoki program 

intézményi felelősének április végéig. Ebben fel kell hívnia a hallgatók figyelmét, hogy a nyarat 

tervezve, a gyakornoki program lehetőségét is mérlegeljék, illetve vegyék számba 

lehetőségeiket a potenciális gyakornoki helyekre vonatkozóan. 

A gyakornoki programot illetően az ekkor megadott legfontosabb információk: 

 A gyakornoki program célja a hallgató szakirányának megfelelő munkatapasztalat, ha 

lehet a munkahely elnyerése; 

 A gyakornoki helyekre pályázni kell; 
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 Előnyt élveznek a pályázat elbírálásánál azok a hallgatók, akik a szemeszter végén 

végeznek, illetve a végzéshez közelebb állnak; 

 A pályázati kiírás időpontja. 

7.3.2.2 Pályázat kiírása3 

A Pályázati kiírás megjelentetésekor mérlegelni kell a következőket: 

 A jelentkezők várható száma; 

 A hallgatók által igényelt gyakornoki program időtartama milyen arányban oszlik meg 

(2/3 hónap), mivel a tavasszal végzőket már nem korlátozza a következő félév kezdete; 

 Az adott évben rendelkezésre álló, egy főre jutó támogatás mértéke. 

A pályázati kiírás tartalma 

1. A benyújtásra kerülő pályázat érvényességének kizárólagos feltételei: 

• Pályázati leírás (max. 400 karakter); 

• Képzési szaknak megfelelő gyakornoki hely, a szervezet Szándéknyilatkozatával; 

• A gyakornoki program időtartama: 2/3 hónap; 

• A fogadó szervezetnél feladat ellátása heti 30 órában, rugalmas időbeosztásban 

(július 01. és augusztus 31./szeptember 30. között); 

• A féléves szakkollégiumi feladatok teljesítésének hiánytalan dokumentációját az 

eredeti határidő előtt, június 20-ig kell leadnia a pályázónak; 

• A tanév második félévében meglévő hallgatói Jogviszony és WISZ tagság. 

2. A formailag megfelelő, értékelhető pályázatok pontozási szempontjai (részben a 

szakkollégiumi félév teljesítési követelményeinek releváns elemei): 

• A gyakornoki hely és a szakmai fejlődés kapcsolatának indoklása; 

• Korábbi gyakornoki feladatok száma és teljesítésének minősége; 

• A szakkollégium tanulmányi programjában való részvétel és teljesítés; 

• Önkéntes munka túlteljesítési aránya; 

• Bibliaórákon való részvétel aránya; 

• A gyakornoki hely önálló szervezése. 

7.3.2.3 A pályázat benyújtása és értékelése 

A pályázatot a kiírásnak megfelelő határidőig, egy eredeti példányban kell benyújtani az 

irodavezetőnek, aki az átvételt igazolja, majd iktatja a pályázatot. 

                                                 

 

3 Lásd a példát a folyamat 1. sz. mellékletében! 
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A pályázat értékelése a Szakkollégiumi Tanács feladata. Az értékelés szempontjai a Pályázati 

kiírásban megadottak. Az értékelés folyamán biztosítani kell az összehasonlíthatóságot egy 

Pályázatértékelő táblában. Az abszolút sorrend, illetve a rendelkezésre álló forrás alapján kell 

eldönteni a pályázat nyerteseit. 

A gyakornoki program elkezdése előtt legalább két héttel eredményt kell hirdetni annak 

érdekében, hogy a megvalósításhoz szükséges megállapodásokat időben meg lehessen kötni, a 

programhoz szükséges feltételeket biztosítani lehessen, mind a fogadó szervezet, mind a 

Szakkollégium részéről. 

7.3.2.4 Megállapodások megkötése 

A gyakornoki program, bár teljes értékű munkatapasztalatot ad, nem minősül 

munkavállalásnak, munkaviszonynak a szó munkajogi értelmében. Ezért nem is 

munkaszerződést kötnek a felek, hanem a WISZ a gyakornokkal Támogatási megállapodást, 

míg a gyakornoki helyet biztosító gazdálkodó szervezettel Együttműködési megállapodást ír 

alá. 

A WISZ és a gyakornok között létrejövő Támogatási megállapodásban kell rögzíteni: 

1. A felek adatait; 

2. A gyakornok támogatásának feltételeit: 

 A gyakornoki program célját, kezdetét és végét. A nyári szakkollégiumi programban 

való kötelező részvételt, mint a gyakornoki programmal összehangolandó tényezőt; 

 A gyakornok által ellátandó konkrét feladatot; 

 A gyakornok szakmai vezetőjét, aki a programot biztosító szervezetnél egyben a 

kapcsolattartó is; 

 A gyakornok kötelezettségeit és jogait a programban; 

 A gyakornok munkavégzésének a helyét; 

 A gyakornoki feladat ellátására fordítandó heti időt, időbeosztást; 

3. A gyakornokot, a feladatok teljesítése esetén havonta megillető támogatást, illetve a 

teljesítés megítéléséhez szükséges feljegyzések készítésére vonatkozó előírásokat; 

4. Nyilatkozatokat a kapcsolódó dokumentumok, adatok kezeléséről. 

A Szakkollégium és a gazdálkodó szervezet között létrejövő Együttműködési megállapodásnak 

tartalmaznia kell a: 

1. A felek adatait; 

2. A megállapodás célját; 

3. A Szakkollégium vállalását a gyakornok(ok) biztosítására vonatkozóan, és a gyakornoki 

ösztöndíj biztosításának vállalását; 

4. A gazdálkodó partnerszervezet vállalását a gyakornoki helyek számára, a gyakornokok 

kiválasztására, a feladatuk meghatározására vonatkozóan; 

5. A gyakornoki program időtartamát; 

6. A gyakornoki programban részt vevők megfelelő feladatellátásának felügyeletét; 
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7. Az adatvédelmi jogszabályokban foglaltak betartásának kétoldalú vállalását; 

8. Nyilatkozatot, hogy a gyakornokot foglalkoztató szervezet a munkavédelemhez 

szükséges eszközöket biztosítja, és a munka- és tűzvédelmi előírásokat betartatja; 

9. A gyakornok Szakkollégium által történő ellenőrzésének rendszerét; 

10. Nyilatkozatot a gyakornoki program folyamán, illetve annak végén kiadásra kerülő 

dokumentumokról, hitelesítésükről (jelenléti ívek másolata, beszámoló ellenjegyzése, 

Teljesítési igazolások, Referencialevél kiadása); 

11. A szervezeti vagy személyi változásról történő kölcsönös értesítés vállalását; 

12.  A feljegyzések (Jelenléti ív, Teljesítési igazolás) formátumait. 

7.3.2.5 Gyakornoki program megvalósítása, nyomon követése 

A gyakornoki program résztvevőinek túlnyomó többsége a programot július és augusztus 

hónapokban valósítja meg, a már végzettek pedig július-szeptember hónapokban. 

A gyakornoknak minden teljesített hónapban be kell küldenie Jelenléti ívének másolatát, illetve 

a gyakornoki helyet biztosító szervezet Teljesítési igazolását, a következő hónap 5-éig. Ennek 

alapján utalja a gyakornok számlájára a Szakkollégium a gyakornoki támogatást. 

Amennyiben nem érkezik be a Jelenléti ív másolata, és/vagy a gyakornoki helyet biztosító 

szervezet Teljesítési igazolása, nem lehet kifizetni a támogatást. Ebben az esetben fel kell 

vennie a Szakkollégium gyakornoki programjáért felelős kapcsolattartónak az intézményi 

kapcsolattartóval a kontaktot, és - teljesítés esetén - kérni kell a hiánypótlást. 

A Szakkollégium kapcsolattartója a gyakornok programjának megvalósulását 

szúrópróbaszerűen, a helyszíneken is ellenőrizheti. Amennyiben ilyen ellenőrzésre kerül sor, 

arról Feljegyzést kell készítenie. 

A gyakornoki program az utolsó Jelenléti ív másolatának, valamint a Teljesítés igazolásának 

leadásával fejeződik be. Ezekkel együtt, a hallgatónak el kell készítenie egy Beszámolót a 

gyakornoki programot biztosító szervezet ellenjegyzésével. Továbbá, a szervezetnek be kell 

nyújtania a Gyakornok munkájának értékelését, melyben kitér arra is, hogy alkalmazza-e a 

gyakornokot a továbbiakban. Ha nem, Referencialevelet kell adnia a gyakornoknak további 

szakmai életútjához. A Referencialevélnek tartalmaznia kell a következőket: 

 A gyakornok neve és személyi adatai; 

 A gyakornoki tevékenységet biztosító szervezet neve, elérhetősége; 

 Mettől-meddig dolgozott gyakornokként; 

 Mi volt a feladata (ha több volt, akkor felsorolva); 

 Értékelése (milyen munkaerő volt, milyen volt a hozzáállása, teljesítménye stb.). 
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7.3.2.6 Gyakornoki program értékelése 

A gyakornoki programot személyenként és intézményi szinten is értékelni kell. A személyes 

értékelésnek a Karriertervet illetően van jelentősége, amennyiben a következő szemeszterben 

is a Szakkollégium tagja marad a hallgató. (Ezért azt meg kell ismernie a későbbiekben a 

mentornak is.) 

A nyári gyakornoki program eredményeit, összegző értékelését meg kell ismertetni a 

hallgatókkal azon az őszi közgyűlésen, melyet megelőzően lezárásra kerül a nyári gyakornoki 

program. 

Az intézményi szintű értékelést fel kell használni a gyakornoki program, illetve az intézményi 

működés szabályozásának fejlesztéséhez. 
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7.3.3 Mellékletek 

7.3.3.1 Pályázat kiírása 

Kedves Hallgatók! Ebben az évben is pályázatot írunk ki gyakornoki programban való 

részvételre. 

A benyújtásra kerülő pályázat érvényességének kizárólagos feltételei: 

• Hallgatói pályázat, melyben legfeljebb 400 karakter terjedelemben be kell mutatni a 

jelentkezés indoklását és megalapozottságát. 

• Képzési szaknak megfelelő gyakornoki hely, a szervezet szándéknyilatkozatával. A 

Szándéknyilatkozathoz mellékeljük a formanyomtatványt. 

• A gyakornoki program időtartama: 2 vagy 3 hónap. (Utóbbi lehetőség csak azok 

számára áll rendelkezésre, akik már a gyakornoki program előtt végeznek!) 

• A fogadó szervezetnél feladat ellátása heti 30 órában, rugalmas időbeosztásban (július 

01. és augusztus 31./szeptember 30 között) 

• A féléves szakkollégiumi feladatok teljesítésének hiánytalan dokumentációját az eredeti 

határidő előtt, június 20-ig kell leadnia a pályázónak. 

• A tanév második félévében meglévő hallgatói jogviszony és WISZ tagság. 

A formailag megfelelő, érvényes pályázatok pontozási szempontjai: 

• A gyakornoki hely és a szakmai fejlődés kapcsolatának indoklása; 

• Korábbi gyakornoki feladatok száma és teljesítésének minősége; 

• A szakkollégium tanulmányi programjában való részvétel és teljesítés; 

• Önkéntes munka túlteljesítési aránya; 

• Bibliaórákon való részvétel aránya; 

• A gyakornoki hely önálló szervezése. 

A pályázatot az irodavezető részére kérjük eljuttatni. 
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7.3.3.2 Szándéknyilatkozat gyakornok fogadására 

 

Szándéknyilatkozat 

a Wáli István Református Cigány Szakkollégium Gyakornoki Programjához 

Alulírott Gyakornokot Fogadó szervezet ezennel nyilatkozom, hogy 20... július 01. és 20... 

augusztus 31. / 20… szeptember 30 (a megfelelő rész aláhúzandó) között a Wáli István 

Református Cigány Szakkollégium (WISZ) tagját (… név) átlagosan heti 30 órában, a WISZ 

finanszírozása mellett, rugalmas munkarenddel, gyakornokként foglalkoztatni szándékozom. A 

program közben biztosítom számára, hogy rugalmas munkarendje révén részt vegyen a WISZ 

igazolt nyári programjain. 

 

Szervezet/vállalkozás neve:  

Székhelye:  

Telephelye (ahol a gyakornoki program megvalósul):  

Adószáma:  

Képviseli:  

Kapcsolattartó neve:  

Kapcsolattartó mobil száma:  

Kapcsolattartó e-mail címe:  

 

Kelt: …………………………..……………., 20…….. év……………………hónap…….nap 

 

___________________________________________ 

cégszerű aláírás 
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7.3.3.3 Pályázatértékelő tábla 

 

 

 

Hallgató 1. 2. …

       neve

       végez az aktuális szemeszterben (i/n)

A benyújtott pályázat, feltételként 

tartalmazza:

érvényes 

pályázat

Pályázati leírás (legfeljebb 400 karakter) a 

jelentkezés indokolt- és megalapozott-e?
i/n

Képzési szaknak megfelelő-e a gyakornoki 

hely jellege?
i/n

Van-e gyakornoki munkára lehetőséget adó 

szervezettől szándéknyilatkozat?
i/n

A fogadó szervezetnél a feladat ellátása heti 

30 órában, rugalmas időbeosztásban lesz-e?
i/n

A fogadó szervezetnél a feladat ellátása 

július 01. és augusztus 31. / szeptember 30 

között (utóbbi végző hallgató esetén) lesz-e?

i/n

Hiánytalan szakkollégiumi dokumentációt 

adott-e le a hallgató a pályázattal együtt?
i/n

Az adott félévben van-e hallgatói jogviszonya 

és WISZ tagsága?
i/n

Értékelés pontozása max. psz.

A gyakornoki hely és a szakmai fejlődés 

kapcsolatának indoklása
5

Korábbi gyakornoki feladatok száma és 

teljesítésének minősége (Előnyt az új 

pályázók élveznek.)

-2

A Szakkollégium tanulmányi programjában 

való részvétel és teljesítés
5

A kötelező önkéntes munka túlteljesítésének 

mértéke
2

A közösségben és a bibliaórákon való 

részvétel
5

A gyakornoki hely önálló szervezése 3

ÖSSZES PONTSZÁM 0 0 0

SORSZÁM RÉSZTV. SZ.

A gyakornokok maximális száma: ... fő 0

Debrecen, 20…

Pályázati bírálat - gyakornoki program 20…

A Szakkollégiumi Tanács 20… -i ülése jegyzőkönyvének melléklete

_____________________________________

igazgató
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7.3.3.4 Támogatási megállapodás 

Támogatási megállapodás 

 

Amely létrejött egyrészről a Wáli István Református Cigány Szakkollégium (Székhely: …, 

Telephely: …, adószáma: …, bankszámlaszáma: …), képviseletében …, továbbiakban 

Támogató 

másrészről  

Név:  

Születési hely és idő: …, 20… 

Anyja neve: … 

Adóazonosító jele: … 

Állandó lakcíme: … 

TAJ: … 

Számlaszám: … 

Számlavezető bank neve: … 

a továbbiakban: Támogatott gyakornok között, az alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételekkel: 

1. Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató a Támogatott gyakornokot 20... július 01. 

és 20... augusztus 31. / 20... szeptember 30. (Utóbbi két dátum közül a megfelelő kitöltendő 

ki és aláhúzandó!) között határozott időtartamra – az EFOP-3.4.1-15-2015-00004 

azonosító számú „A Wáli István Református Cigány Szakkollégium szakmai fejlesztése” 

című projekt támogatási szerződése alapján - gyakornoki program keretében -  

munkatapasztalat szerzés céljából gyakornokként támogatja, a jelen szerződésben foglaltak 

szerint. A korábban benyújtott szándéknyilatkozatnak megfelelően, a szakkollégiumi tábor 

idejére vagy további igazolt szakkollégiumi programra eső munkanapokat a gyakornoki 

helyet biztosítóval történő egyeztetés szerint, vagy túlórában, a gyakornoki helyet adó 

szervezet munkaidejében kell megoldani. 

2. A gyakornok által ellátandó feladatok: 

………………………………………………………………………………………………

…………...…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……… 
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3. A gyakornok szakmai vezetőjének, a gyakornokot fogadó szervezettel (szervezet neve: …) 

kötött Együttműködési megállapodás értelmében …-t jelöli ki. A szakmai teljesítésigazolás 

kiállítója havonta a fogadó szervezet. 

4. A gyakornok tudomásul veszi, hogy kötelessége: 

- a jelen gyakornoki megállapodásban meghatározottak betartása, 

- a szakmai vezető irányításának elfogadása, 

- a gyakornoki Munkanapló folyamatos vezetése,  

- törekedni arra, hogy minél jobban elsajátítsa a szakmai követelményeket, s minél 

előbb alkalmassá váljon az önálló munkavégzésre. 

5. A gyakornok tudomásul veszi, hogy joga van ahhoz, hogy az ismeretszerzéshez szükséges 

tárgyi és személyi feltételeket, körülményeket részére biztosítsák, hogy a gyakornoki 

tevékenysége kapcsán elkészített értékeléseket megismerje, azzal kapcsolatban észrevételt 

tegyen. 

6. A gyakornok munkavégzésének helye: … (gyakornoki helyet biztosító szervezet) 

székhelye/telephelye (a megfelelő aláhúzandó): … 

7. A feladat ellátására fordítandó idő, heti 30 óra, mely a szakmai vezetővel történő egyeztetés 

alapján rugalmas időbeosztásban teljesíthető. 

8. A gyakornok az e megállapodásban előírt feladatok teljesítése esetén havonta 100 000, azaz 

Százezer Ft támogatásban részesül. A támogatás kifizetéséhez a következő hónap 5-éig, 

kell legkésőbb leadnia, vagy beküldeni postán a Teljesítési igazolást és a Jelenléti ívet a 

munkahely ellenjegyzésével. A kifizetés a leadást követő 5 napon belül történik meg. A 

támogatás adómentes az 1995. évi CXVII. törvény 1. mellékletének 4.13. pontja alapján. 

Figyelemmel a jogviszony jellegére, a gyakornok tudomásul veszi, hogy feladatai 

teljesítése során szabadságra, túlóra díjra, távolléti díjra, betegszabadságra, táppénzre és 

más hasonló juttatásra nem jogosult, a támogatási időszak társadalombiztosítási ellátásra- 

és nyugdíj alapját képező szolgálati időre nem jogosítja. 

9. A gyakornok nyilatkozata: 

Pályázati forrásból finanszírozott támogatás esetén hozzájárulok, hogy a támogatásomról 

szóló dokumentumok, bizonylatok másolatát a pályázat elszámolásához csatolják. 

Tevékenységem kapcsán a birtokomba kerülő szakmai-pénzügyi anyagokra és 

információkra vonatkozóan titoktartási kötelezettséget vállalok, azt harmadik, a projektben 

részt nem vevő személlyel kizárólag a megbízó írásbeli engedélyével oszthatom meg. E 

megbízásban foglaltakat tudomásul veszem, és magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 

Az általam tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek.  
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A jelenlévők a megállapodást közösen értelmezték, s azt, mint akaratukkal megegyezőt, 

jóváhagyólag írják alá. 

 

Debrecen, 20... június ... 

 

 

 

 

___________________________________ ____________________________________ 

Wáli István Református Cigány 

Szakkollégium 

támogatott 
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7.3.3.5 Együttműködési megállapodás 

Együttműködési megállapodás 

 

amely létrejött egyrészről a Wáli István Református Cigány Szakkollégium (székhely:   

telephely:  ) továbbiakban Partnerszervezet, képviseli:   

 

másrészről a  

Gyakornokot fogadó szervezet neve: … 

Székhelye: … 

Telephelye (ahol a gyakornokot foglalkoztatják): … 

Adószáma: … 

Törzsszáma: … 

Képviseli: … 

továbbiakban Gyakornokot fogadó között az alábbiak szerint: 

 

1. A megállapodás célja:  

Jelen Együttműködési megállapodás az EFOP-3.4.1-15-2015-… azonosító számú „…” című 

projekt támogatási szerződése alapján gyakornoki program megvalósítására jött létre. 

2. Partnerszervezet vállalja, hogy: 

 A program megvalósítása során, a programba bevont személyekből Gyakornokot 

fogadó számára szükséges számú gyakornok biztosítását elősegíti 20... július 01 és 20... 

augusztus 31. / szeptember 30. (a megfelelő aláhúzandó) között. 

 A gyakornoki programban résztvevők gyakornoki ösztöndíját/díjazását az elnyert 

támogatásból finanszírozza. 

3. A Gyakornokot fogadó vállalja, hogy: 

 … fő részére biztosít gyakornoki helyet. 

 A számára szükséges gyakornokot kiválasztja az arra alkalmas jelöltek közül. 

 A kiválasztott személyek részére meghatározza feladataikat, amit Partnerszervezet 

rögzít a gyakornokkal kötendő Támogatási Megállapodásban. 
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 A gyakornoki program időtartama: 20… július 01. és 20… augusztus 31 / szeptember 

30.4 (a megfelelő aláhúzandó).  

 A gyakornoki programban résztvevő gyakornokok megfelelő feladat ellátására felügyel. 

 A gyakornok számára biztosítja a nyári szakkollégiumi programban való kötelező 

részvételt, melyre lehetőséget biztosít a napi hat órás munkaidő melletti átcsoportosítás. 

4. A Partnerszervezet és a Gyakornokot fogadó egyaránt vállalja, hogy: 

 az adatvédelmi jogszabályokban foglaltakat betartják. 

 amennyiben szervezeti vagy személyi (vezető vagy kapcsolattartó) változás következik 

be, arról haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül értesítik egymást. 

 a gyakornokot foglalkoztató szervezet a munkavédelemhez szükséges eszközöket 

biztosítja, és a munka- és tűzvédelmi előírásokat betartatja. 

Záró rendelkezések: 

Jelen Együttműködési megállapodás határozott idejű, a gyakornoki program idejére érvényes. 

Kapcsolattartó a Partnerszervezet részéről:  

Név: …, E-mail: …,  

Kapcsolattartó a Gyakornokot fogadó részéről: 

Név: …, E-mail: … 

 

Az Együttműködési megállapodás három eredeti példányban készült és az aláírás napján lép 

hatályba. 

Jelen Együttműködési megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai 

napon aláírták. 

 

Debrecen, 20... június ... 

 

___________________________________ ____________________________________ 

Wáli István Református Cigány 

Szakkollégium 

Gyakornokot fogadó 

 

A megállapodás egy példányát kapják: 

                                                 

 

4 Diplomát szerzettek számára. 
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1. Partner szervezet 

2. Gyakornokot fogadó 

3. Irattár 

 

Melléklet: Jelenléti ív  



58 

 

Jelenléti ív5 

a Wáli István Református Cigány Szakkollégium és … (Gyakornokot fogadó) között 20… év 

  hó   napján létrejött Együttműködési megállapodáshoz. 

 

Órák 

sorsz. 

Dátum 
Hallgató 

aláírása  

Gyakornokot 

fogadó aláírása kezdés (év, hó, nap, óra, 

perc) 

befejezés (óra, 

perc) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

                                                 

 

5 Gyakornok tölti ki, és ellenjegyezteti a gyakornoki programjának szakmai felelősével. 
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7.3.3.6 Teljesítési igazolás (A gyakornoki helyet biztosító szervezet tölti ki.) 

 

Teljesítési igazolás 

 

Alulírott ________________________________, mint _____________________________ 

__________________________ (gyakornokot fogadó szervezet) képviselője igazolom, hogy 

___________________________ mint gyakornok, a 20… év   hó   napján 

létrejött együttműködési megállapodás szerint, 20... ____________________ hónapban részt 

vett a tevékenységünkben, a megállapodásban foglalt feladatait, gyakornoki munkáját 

teljesítette. 

 

Jelen Teljesítési igazolás a vonatkozó megállapodás mellékletét képezi. 

 

____________________________, 20…. 

 

 

 

_______________________________ 

Cégszerű aláírás 
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7.3.3.7 Gyakornoki beszámoló (A gyakornok tölti ki.) 

Gyakornok neve: 

Gyakornoki időszak: 

Gyakornoki helyet adó szervezet: 

Elvégzett feladatok: 

 

 

 

 

Ajánlaná másnak jó szívvel a gyakornoki helyet?   igen  nem  

Segítőkészek voltak a gyakornoki helyen általában?  igen  nem  

Szakirányú feladatot kapott?     igen  nem  

Elég feladatot kapott?      igen  nem  

Túlterhelték?        igen  nem  

Elegendő ismerete volt a feladatai ellátásához?   igen  nem  

Felajánlottak továbbfoglalkoztatást?    igen  nem 

Debrecen, 20_____. __________________ 

____________________________________ 

gyakornok 
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7.3.3.8 Gyakornok munkájának értékelése (A gyakornoki program vezetője 

tölti ki.) 

 

Gyakornok neve: 

Gyakornoki időszak: 

Gyakornoki helyet adó szervezet: 

A gyakornoki hely szakmailag megfelelő volt:    igen  nem 

A gyakornoki hellyel való kommunikáció hatékony volt:   igen  nem 

A gyakornoki hely adminisztrációja elfogadható volt:   igen  nem 

A gyakornoki hely későbbi bevonása ajánlott:    igen  nem 

A mentor feladata a következő szemeszterben kapcsolódik a gyakornoki programhoz a az 

alábbiak szerint: 

 

 

A gyakornoki program magvalósítása kapcsán megfontolandó a szabályozás, a gyakorlat 

változtatása a következő területen: 
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7.3.3.9 Referencialevél 

Referencialevél 

Akinek kiállították:      (gyakornok) 

Aki kiállította:       (név)   (beosztás)

       (elérhetőség)    

           (szervezet) 

Amiért ajánlja a gyakornokot alkalmazásra: 

3. Milyen a munkához való hozzáállása? 

4. Mennyire energikus? 

5. Megbízható, ill. segít-e a munkatársainak? 

6. Követett-e el fegyelmi vétséget? 

7. Mennyire veszi észre a problémákat? 

8. Képes csapatban dolgozni? 

9. Eléggé elkötelezett? 

10. Betartja a határidőket? 

11. Milyen feladatai voltak? 

12. Milyen munkakapcsolat fűzte a referenciát adóhoz? 

13. Mikor dolgozott az adott cégnél? 

 

Alkalmasnak tartom a következő pozíciókba vagy a következő típusú munkára: 

 

Debrecen, 20… 

___________________________________ 

név 
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7.4 További kulcsfolyamatok, az SZMSZ-ben szabályozva 

 Felvételi rendszer működtetése 

 Teljesítményértékelés és ösztöndíjrendszer működtetése 


