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Alulírottak kézjegyünkkel megerősítjük, hogy a Debreceni Egyetemen hallgatói 

öntevékeny szervezetként szakkollégiumot alapítunk, melynek céljait és fontosabb ismérveit jelen 

alapító okiratban fektetjük le. 

A Szakkollégium bemutatása 

Szakkollégiumunk célkitűzése, hogy tagjaink a kultúratudományok elméleti és gyakorlati oldalával 

ismerkedhessenek meg egyetemi oktatók, kutatók, a legkiválóbb elméleti és gyakorlati 

szakemberek segítségével. Küldetésünk kiterjed minden kultúratudományi ág (irodalomtudomány, 

vizuális művészetek, színház, műfordítás stb.) irányába. Az elméleti háttér gyakorlati 

kiegészítésére nagy hangsúlyt fektet, azaz olyan (mind az Egyetem, mind Debrecen városának 

életében hiánypótló) rendezvények létrehozására, amely a hallgatók differens érdeklődési köreit 

összekapcsolják és amelynek lebonyolítása során a hallgatók a kutatástól eltérő, ugyanakkor 

szakmájukhoz szorosan köthető, szerepkörökben próbálhatják ki magukat. A Debreceni Egyetem 

hallgatói jelentkezhetnek függetlenül a tanulmányaik gerincét képező tudományterületektől. 

A Szakkollégium hivatalos elnevezése 

(1) Debreceni Egyetem Bán Imre Kultúratudományi Szakkollégium:  

 (a továbbiakban: Szakkollégium) 

a) rövid neve: Bán Imre Kultúratudományi Szakkollégium  

b) rövidítve: BIKSz 

c) székhelye: 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 13. 

d) a szakkollégiumi együttlakás helye: 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 13. (Tisza István 

Kollégium 

(2) A Szakkollégium alapításának ideje: 2017. szeptember 20. 

(3) Az alapítást támogató szervezetek: Debreceni Egyetem Tehetségtanácsa, Debreceni Egyetem 

Kancellária. 

(4) A Szakkollégium nem önálló jogi személy, a Szakkollégium a DE tehetséggondozó 

programjának egyik egysége. 

(5) A Szakkollégium a DE önálló szervezeti egysége, képviselője Diákelnökség és a Szakmai 

Tanács. 

(6) A Szakkollégium felett a törvényességi felügyeletet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. tv. (a továbbiakban: Nftv.), a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II.5.) 

Korm. Rendelet, illetve az egyetemi szabályzatokban meghatározott keretek között a 

Debreceni Egyetem Tehetségtanácsa gyakorolja. Gazdálkodásának felügyeletét a Debreceni 

Egyetem Kancellária vezetője látja el. 

(7) A Szakkollégium megszűnését a szakkollégium önálló Szervezeti és Működési Szabályzatában 

rögzített felelős testület javaslatára a Debreceni Egyetem Tehetségtanácsának egyetértésével a 

Debreceni Egyetem Rektora rendelheti el.  

 

 

 



A Szakkollégium feladatai és céljai 

 

(1) A Szakkollégium elsődleges célja, hogy magas színvonalú tudományos és gyakorlati 

képzéssel, szolgáltatásaival hozzájáruljon a Debreceni Egyetem szakemberképzésének 

fejlődéséhez. 

(2) A Szakkollégium teret kíván adni a hallgatói kreatív alkotó munkának, szakmailag támogatja 

őket a kutatómunkában, konferenciákon való részvételben, külföldi tanulmányaikban. Az 

elméleti képzésen túl műhelymunkák, workshop-ok és tréningek formájában nyújt lehetőséget, 

hogy a gyakorlatban tapasztalatokat szerezzenek a különböző művészeti ágakkal 

kapcsolatban. 

(3) A Szakkollégium feladata a nemzeti és egyetemes kultúra közvetítésével felkészíteni a 

szakkollégiumi hallgatókat az értelmiségi létre, a tudományos ismeretek bővítésére és 

alkalmazására, a tudományok és a kultúra művelésére.  

(4) A Szakkollégium feladata a kapcsolattartás az egyetem belső, a Szakkollégium munkájában 

érintett, vagy ténylegesen résztvevő szervezeti egységeivel. 

(5) A magas színvonalú egyetemi képzés megvalósítása érdekében fontos feladat a hazai és 

külföldi kulturális szcéna szereplőivel, színházakkal, galériákkal, múzeumokkal, kulturális 

központokkal, társintézményekkel, kulturális szervezetekkel való kapcsolatok kiépítése és 

ápolása. 

(6) A Szakkollégium törekszik a szakkollégiumi hallgatók tanulási körülményeinek magasabb 

szintre emelésére, költségeinek enyhítésére. 

(7) A Szakkollégium célja és feladata a társadalmi felelősségvállalás keretében az állandó 

társadalmi nyitottság, fogadókészség és érzékenység fejlesztése. 

A Szakkollégium képzési programja 

A szakkollégiumi képzés tartalma igazodik a tagság igényeihez. 

(1) Tutoriális oktatási rendszer. Minden szakkollégista tevékenységét felkért tutor segíti és 

felügyeli. A hallgató által végzett kutatást a szakkollégium tanárai segítik. A hallgatók a tutorral 

történő rendszeres konzultációt minden félév végén igazolják, a kutatási eredményeiket házi 

konferencián és/vagy esszé formájában ismertetik. 

(2) Szakmai programok. A Szakkollégium szakmai programokat szervez egy-egy 

tudományterület/művészeti ág kiemelkedő képviselője felkérésével a Szakkollégium teljes 

tagsága számára, melynek megszervezése az Diákelnökség és a tagság közös feladata. A 

szakmai programok témája, az előadó/művész személyére a Szakmai Tanács, illetve a 

Közgyűlésen keresztül a Szakkollégium minden hallgatója javaslatot tehet. 

(3) Tudományszervezési/művészeti program szervezési munka. A hallgatók aktívan részt kell 

vállaljanak a szakmai programok szervezésében, azok promotálásában.  

(4) Közös kutatási témák. A Szakkollégium támogat minden közös kutatásra irányuló törekvést és 

más szakmai, tudományos csoporttal való együttműködést. 

(5) Tudományos Diákköri munka. A Szakkollégium ösztönzi hallgatóit TDK dolgozatok 

megírására. 

 

 

 



A Szakkollégium gazdálkodása és képviselete 

 

(1) A Szakkollégium gazdálkodását a felsőoktatási intézmények gazdálkodására vonatkozó 

jogszabályok, a Debreceni Egyetem Gazdálkodási Szabályzata és egyéb belső szabályzatai 

határozzák meg. 

(2) A Szakkollégium képviseletét szakmai, tudományos és egyéb ügyekben a Szakkollégium 

Szakmai Tanácsának tagjai látják el. 

(3) Pénzügyi kötelezettségvállaláshoz a Szakkollégium keretfelelősének aláírására is szükség van. 

A Szakkollégium további tevékenységeinek és működésének szabályait a Szervezeti és 

Működési Szabályzat tartalmazza. 

 

Kelt: Debrecen, 2017. október 26. 


