
   

 

A  PTE CHOLNOKY LÁSZLÓ SZAKKOLLÉGIUM 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 

 
A Cholnoky László Szakkollégium Felvételi Szabályzata 

 
 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

 
 

1.§ (1) E szabályzat hatálya kiterjed a Pécsi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Karán illetve a Pécsi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Karának Biotechnológia MSc és Orvosi Biotechnológia MSc szakán, 
valamint a felsorolt képzések bármelyikén doktori (PhD) képzésben részt vevő hallgatói 
jogviszonnyal rendelkező személyekre, akik a PTE Cholnoky László Szakkollégium 
soraiba rendes tagként kívánnak belépni.  
 

II. fejezet 
A Szakkollégiumi Felvételi Bizottság 

 
 
2.§ (1) A Szakkollégiumi Felvételi Bizottság (továbbiakban SzFB) tagjai a felvételi eljárás 
időpontjában hivatalban lévő vezető tisztségviselők, úgy mint: 
 a.) a szakkollégium elnöke, 
 b.) a vezető tanár, 
c.) a kutatási titkár, 
d.) az oktatási titkár, 
e.) a tudományos titkár, 
f.) a szervező titkár, 
g.) a szeniorok. 
 
(2) A Szakkollégiumi Felvételi Bizottság döntéshozó tagjainak létszáma 11 (tizenegy) fő. 
 
(3) A felvételi eljárás során minden Szakkollégiumi Felvételi Bizottsági tag szavazata 

egyenlő. 
 
(4) A szakkollégiumi felvételi szóbeli fordulójának időpontját úgy kell kialakítani, hogy 
azon minden SzFB tag személyesen jelen tudjon lenni. A tag akadályoztatása esetén 
helyettesítési lehetőség nincsen. 
 



(5) Amennyiben az SzFB a (4) bekezdésben foglaltak ellenére mégsem tud teljes 
létszámban megjelenni a felvételi eljárásban, és a taglétszám páros volta miatt 
szavazategyenlőség alakul ki, úgy az Elnök szavazata dönt. 
 
(6) Felvételi eljárás szóbeli fordulója csak akkor tartható meg, ha az SzFB öt fő szenior 
tagjából legalább három fő jelen van; a három fő közül legalább egy fő az Orvosi 
Biotechnológia (Biotechnológia) MSc szak képviseletében. 
 
 

III. fejezet 
A felvételi eljárás 

  
 
3.§ A Szakkollégium minden szemeszterben felvételit hirdet tagjai közé. 
 
4.§ A felvételi eljárás két fordulóból áll, egy írásbeli és egy szóbeli fordulóból. 
 
5.§ A SzFB a felvételi felhívást olyan időben teszi közzé, hogy arról a hallgatók legalább 
két héttel a felvételire történő jelentkezés határidejének lejárta előtt értesülhessenek. Az 
SzFB a felvételi hirdetményben közli a szóbeli forduló időpontját is. 
 
6.§ Az írásbeli forduló 
(1) A jelölteknek az alábbi dokumentumokat kell benyújtani: 
 a.) önéletrajz, 
 b.) motivációs levél, 
c.) kutatási terv / tudományos érdeklődési terület, 
d.) megelőző tudományos munka (ha van) igazolásai. 
 
(2) A felsorolt dokumentumokat elektronikusan, a mindenkori felvételi felhívásban 
megadott határidőig kell beküldeni a cholnoky@pte.hu címre. 
 
(3) A beküldött dokumentumokat - legkésőbb a beküldési határidő lejártát követő 

napon - a szervező titkár kiküldi az SzFB valamennyi tagjának. 
 
(4) A SzFB a szóbeli forduló időpontját megelőzően legalább egy héttel ülést tart, 
melyen véleményezik a beérkezett írásbeli pályázatokat. Az SzFB nyílt szavazás útján, 
egyszerű többséggel dönt a pályázati anyagok befogadásáról (vagyis a pályázó szóbeli 
fordulóba történő továbbjuttatásáról), vagy a pályázat elutasításáról. Az ülésről írásos 
jegyzőkönyv készül. 
 
(5) Az SzFB ülés másnapján a Szakkollégium szervező titkára valamennyi pályázót 
írásban (elektronikus levél útján) értesít a bírálat eredményéről. 
 
7.§ A szóbeli forduló 
(1) A szakkollégiumi felvételi eljárás szóbeli fordulóján az írásbeli fordulóban 
továbbjutott jelöltek személyesen kötelesek megjelenni. 
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(2) A jelölt különösen indokolt esetben, akadályoztatásának hitelt érdemlő igazolása 
mellett (pl. betegség esetén orvosi igazolás bemutatásával) kérheti egy későbbi 
időpontban történő meghallgatását, erről azonban a SzFB valamely tagját, illetve a 
cholnoky@pte.hu e- mail címen a SzFB-t a szóbeli felvételi megkezdése előtt értesítenie 
kell. 
 
(3) A (2) bekezdésben foglalt eset fennállásakor a SzFB a szóbeli felvételi napján – a 
benyújtott igazolás alapján – dönt arról, hogy a jelölt kérelmének helyt ad, vagy 
elutasítja azt. A döntést a testület nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza; pozitív 
döntés esetén az új időpont kijelölése is megtörténik.  
 
(4) A szóbeli forduló a nyilvánosság kizárásával zajlik, azon csak az SzFB tagjai és 
egyidejűleg egy jelölt van jelen. 
 
(5) A szóbeli felvételi során a jelöltek meghallgatása egyenként történik. 
 
(6) A jelöltek értékelése egy erre a célra rendszeresített „Értékelő lap” 
formanyomtatványon történik (1. sz. Függelék) az alábbi szempontok 1-5-ig terjedő 
skálán való meghatározásával: 
 a.) Bemutatkozás/Motiváció 
 b.) Fellépés/Kommunikáció 
 c.) Tudományos témájának kifejtése 
 d.) Spontán kérdésekre adott válasz 
 e.) Tervei, ötletei, amellyel hozzájárul a Szakkollégium életéhez 
 
(7) A szóbeli forduló befejeztével a SzFB tagjai az adott pontszámokat összesítik és az 
így létrejött eredményekből valamennyi jelölt esetén számtani átlagot állapítanak meg. 

Az így kialakult objektív eredmény figyelembevételével az SzFB a jelöltek 
Szakkollégiumba történő felvételéről egyenként, nyílt szavazással, egyszerű többséggel 
dönt. 
 
(8) A szóbeli felvétel eljárás eredményéről jegyzőkönyv készül. 
 
(9) Az szóbeli felvételi eljárás eredményéről a Szakkollégium szervező titkára 
valamennyi pályázót írásban (elektronikus levél útján) értesíti. A pályázók a saját 
eredményükkel, pontszámaikkal kapcsolatosan információt kérhetnek és kapnak, 
azonban más pályázók eredményeiről nem. 
 
(10) Elutasító döntés esetén fellebbezésnek helye nincs, a jelölt a következő felvételi 
eljárásban ismételten pályázhat a szakkollégiumi tagság elnyeréséért. 
 
(11) A felvételi eljárásban tagsági jogviszonyt szerzett pályázók névsorát a soron 
következő Közgyűlésen ismertetni kell a tagsággal. 
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(12) A szakkollégiumi tagsági jogviszony a sikeres felvételi eljárással még nem jön létre; 
a jelölt a Belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával, valamint a tagdíj befizetésével 
válik teljes jogú szakkollégistává. 
 
 
 

IV. fejezet 
Záró rendelkezések 

 
 
8.§ Jelen szabályzatot a PTE Cholnoky László Szakkollégium Közgyűlése az XX/2016. 
(II.18.) számú határozatával 2016. február 18-án elfogadta. 
 
9.§ Jelen szabályzat elfogadásával egyidejűleg lép hatályba. Rendelkezéseit a 
2015/2016-os tanév tavaszi szemeszterében tartandó felvételi eljárás során kell először 
alkalmazni. 
 
 
Pécs, 2016. február 18. 
 
 
Jelen szabályzat módosításait a PTE Cholnoky László Szakkollégium Közgyűlése a 3/2017. 
(II.01.) számú határozatával 2017. február 01-jén elfogadta. 

 
 
 
 
 
Dr. Kvell Krisztián s.k. 
egyetemi docens 
elnök 
 
 


