


Az SZTE Kollégiumai

Karközi Kollégiumok
Eötvös Lóránd Szakkollégium   76 fő
Herman Ottó Kollégium A ép.  270 fő
Herman Ottó Kollégium B ép.    50 fő
Károlyi Mihály Kollégium        822 fő
Móra Ferenc Szakkollégium     275 fő
Öthalmi Diáklakások                 419 fő



Kari Kollégiumok

 ÁOK Apáthy István Kollégium       234 fő
 ÁOK Jancsó Miklós Kollégium      233 fő
 ETSZK Béke utcai Kollégium        135 fő
 ETSZK Madzsar Kollégium           135 fő
 JGYPK Teleki Blanka Kollégium    410 fő
 GYTK Semmelweis Kollégium      204 fő
 Mérnöki Kar Kollégium                  260 fő
 MGK Kollégium                             306 fő



A szakkollégiumok helye a 

tehetséggondozásban

A HÖOK a fokozatváltás a felsőoktatásban
programhoz írt ajánlásában a tehetséggondozás
területén 3 pillért jelölt meg
-szakkollégiumok
-TDK mozgalom
-doktori képzés
-Szakkollégiumok szerepe első pillérként a
tehetségazonosítás, a szakmai, tudományos
munka biztosítása (konferenciák, kurzusok,
találkozók, publikálási lehetőség) ösztönzése.



A szakkollégiumi rendszer előnyei, 

sajátosságai

 Alulról szerveződik, autonómiával rendelkezik,  
(felvételi, pályázati költések, kurzusrendszer 
stb..) rugalmasság

 a hallgatói aktivitásra épít
 Minősítési rendszer (1, 3 év ígéret)
 Fontos a közösségformálás Szakkollégiumok 

Együttműködési Fóruma, Szakkollégiumi 
mozgalom (konferenciák, találkozók, szakmai 
workshopok, áthallgatás, mentorálás

 Pályázati lehetőségek



Általános jellemzők

275 hallgató
6 senior

A hallgatói létszám megoszlása:
A BTK (37%) TTIK (46%), ÁJTK (5%) és a GTK
(12%)

A szobák 3 ágyasak, az ötödik emeleten 2 és 
3 ágyasak



Szervezeti felépítés

• Közgyűlés

• Szakkollégiumi Bizottság  (11 tag)

• Szakmai Tanács

• Móra Ferenc Hallgatói Egyesület



A szakkollégisták szakmai 

kötelezettségei

- az elsőéves szakkollégistának kötelessége félévente egy 
kurzust teljesíteni.

- a  másod- és harmadéves szakkollégistának kötelessége 
félévenként egy kurzust , szakkurzust vagy pedagógiai-
pszichológiai tréninget, nyelvtanfolyamot teljesíteni. 

- a negyed-, ötödéves, az MA első és másodéves 
szakkollégistának kötelessége félévente egy kurzust, 
szakkurzust teljesíteni, vagy konferencián előadni, 
szakmai kötetbe publikálni.



A minőségbiztosítás, pontrendszer

 kurzusra adható pont 3-5 pont

 egyetemi szakmai munkára adható pont 3-15 pont

 konferencia részvételre adható pontok 5-10 pont

 publikációkra adható pontok 5-15 pont

 szakkollégiumi közéleti tevékenység 5-15 pont

 kiváló tanulmányi munkára adható pontok 1-5 pont

 versenyeredmények, egyéb pontok 3-10 pont

 Minimális követelmény  (leckekönyv alapján)        8 pont                          

 A kollégiumi felvételt automatikusan                        

biztosító eredmény                                                  20 pont



Pályázatok, külső források

 2015 2 600 000 forint

 2016 5 030 000 forint

 2017 3 550 000 forint

 2018 3 000 000 forint

 2019 3 450 000 forint

Kurzusok, konferenciák, kirándulások, 

kulturális rendezvények, támogatása



2019/20 

tavaszi szemeszter

Napi gazdaság
Politikai polarizáció
Betekintés az informatika területeibe
 Gazdaságpolitika
 Fejezetek a történettudományból
 Filmklub
Bölcsész Szabadegyetem



2019/20 

tavaszi szemeszter

Kortárs irodalom
Móra Szabadegyetem
Geoinformatika
 Természetés egészség
 Invazitás a biológiában
Szilárd-folyadék határfelületi 

jelenségek és vizsgálati lehetőségeik



2019/20 

őszi szemeszter

Esettanulmány megoldások 
Gazdaságpolitikai alternatívák és 

kihívások a XXI. században 
Politikai polarizáció 
Objektum orientáltság 
Végtelen hosszú szavak és 

rendezések 
Matematika



2019/20 

őszi szemeszter

Természetvédelem és terepi 
gyakorlatok 

Móra Szabadegyetem
Pszichológiai módszerek és 

technikák pszichológus hallgatóknak 
Konfliktuskezelés, tréning 

pedagógus hallgatóknak 
Mikrotanítás



2019/20 

őszi szemeszter

A rendszerváltás 30 éve 
 lézerfizika
Kortárs irodalom, művészet 
Móra Filmklub 
német nyelv 
 spanyol nyelv 
angol nyelv 



2018/19 

tavaszi szemeszter
 Mesterséges Intelligencia 
 mürmekológia
 Történelem –jog – irodalom 
 sportpszichológia
 városökológia
 Marketing
 Lézerfizika
 Móra Szabadegyetem
 Terepi természetismeret



Kurzusok 2018/19-es tanév  

őszi szemeszter

 Napjaink városfejlődési kihívásai
 Kommunikáció szóban és írásban –

nyelvhasználat, nyelvjárások
 Kortárs irodalom, színház, művészet 
 Csillagászat
 Humán gombás fertőzések: Járványtan, 

diagnózis, kezelés
 Unortodox politikai antológia: Válogatás 8 

év politikai vitakérdéseiből
 Információbiztonság és etikus hackelés

napjainkban



Kurzusok 2018/19-es tanév  

őszi szemeszter

 Metabolikus és kardiovaszkuláris 
betegségek

 Gyakorlati marketing a mindennapokban
 Móra Szabadegyetem 
 Korok és borok Szőlőművelés és 

borfogyasztás a Kárpát-medencében a 
honfoglalástól napjainkig

 Angol, francia, német, orosz 
nyelvkurzusok



Kurzusok 2018/19-es tanév  

őszi szemeszter

 Csoportvezetési és tréning technikák 
pszichológus hallgatóknak

 Lézerfizikai műhely 
 Gazdaságpolitikai kihívások és 

alternatívák a mai Magyarországon 
 A programozás alapjai 
 Folyó és város együttélésének történeti 

metszetei
 Evolúció biológia



Kurzusok 2017/18-as tanév  őszi 

szemeszter

 Pedagógiai pszichológia 
 Történelmi magyar borvidékek 

államhatáron túl
 Ökonometria
 Genetikai csemegék 2017
 Írásrendszerek
 Mesterséges intelligencia
 Érdekességek a matematika világából
 Nyelvfilozófia
 Fizikus műhely



Kurzusok – 2017/18-as tanév  őszi 

szemeszter

 Természetvédelem
 Életmód és hétköznapok a középkori és 

kora újkori Magyarországon
 Kortárs irodalom
 Kortárs film
 NAV kurzus
 Angol nyelv középhaladó-haladó
 Német nyelv kezdő-haladó
 Francia nyelv kezdő haladó
 Török kezdő



Kurzusok 2017/18-as tanév  tavaszi 

szemeszter

 Pedagógiai pszichológia tanárszakosoknak
 Városökológia
 Műszaki informatika napjainkban
 Érdekességek a biológia világából
 Esettanulmány feldolgozások
 Életmód és hétköznapok az újkori 

Magyarországon
 Sportpszichológia
 Választások 2018



Kurzusok 2017/18-as tanév  tavaszi 

szemeszter szemeszter

 Kortárs segítő képzés 
 Lézerfizika műhely
 Kortárs irodalom
 Borrégiók, borvidékek
 Móra Szabadegyetem
 Angol nyelvóra
 Német nyelvóra
 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

vitás kérdései



Konferenciák 2014-19

 2014. december 2. Országos Szakkollégiumi 
Bölcsészettudományi Konferencia

 2015. március 6. Országos Szakkollégiumi 
Közgazdaságtudományi Konferencia

 2015. március 27. Természettudományi 
Konferencia

 2016. április 08. Biztonság és politika konferencia
 2016. április 15-16. Móra 50 konferencia
 2016. november 25. Bölcsészettudományi 

Konferencia
 2017. március 11. Természettudományi 

Konferencia



Konferenciák 2014-19

 2017. december 1-2 Nemzetközi 
Interdiszciplináris konferencia

 2018 április 21. Választások nálunk és más 
nemzeteknél

 2018. május 12. Doktorandusz vándorúton 
Kamarakonferencia

 2018. november 30-december 02. II. Móra 
Kárpát-medencei Interdiszciplináris Konferencia

 2019. április 06. Politikán Innen és Túl – A 
Politikatudomány és határterületei

 2019. december 6-8. III. Móra Interdiszciplináris 
Konferencia



Kapcsolat a középiskolákkal

 Pályázatok középiskolásoknak (fotó, első 
tudományos munkám, blogíró)

 Akkeditált kiváló tehetségpontként a 
középiskolai tehetségpontokkal 
együttműködés

 Részvétel a középiskolai 7-en (K 7)
 Tehetséggondozó tábor 

középiskolásoknak
 Nyitott kurzusok és konferenciák



Kurzusok 2019/2020



Kurzusok 2019/2020



Kurzusok 2019/20



Kurzusok 2018/19



Kurzusok 2018/19



Kurzusok 2018/19



Kurzusok 2017/18



Kurzusok 2017/18



Mórások a médiában



Mikrotanítás, pszichológia



Ecollegium



Kerekasztal-beszélgetések



Könyvbemutatók, vitaestek



Könyvbemutatók, vitaestek



Móra Akadémia



Országos Bölcsész Konferencia



Móra 50 konferencia



Móra Országos Bölcsészettudományi  

Konferencia



Móra Nemzetközi Interdiszciplináris 

Konferencia



Választások nálunk és más 

nemzeteknél konferencia



Interdiszciplináris Kárpát-

medencei konferencia



Politikán innen és túl



III. Móra Kárpát-medencei 

Konferencia



Középiskolákkal kapcsolat



A szakkollégiumi mozgalomban

 Szakkollégiumok vendégül látása, találkozók, 
szervezése (Kerényi,  Biztonságpolitikai, Bibó, 
Szakkollégiumi konferenciák szervezése, külső 
konferenciákon részvétel

 Fesztiválokon (EFOTT), nyílt napokon a 
mozgalom népszerűsítése

 2016  Interkoll és NYATA  szervezése 
Szegeden a Mórában. 

 2016 MSB tagság
 2017- MB és MSB tagság
 2018, 2019, 2020  Interkoll



A szakkollégiumi mozgalomban



NYATA



Kulturális és közösségi programok

o Gólyatábor 
o A Móra Kollégium tortája – süti- és 
tortasütő verseny 
o Október 23-i ünnepség
o Tökfaragó verseny és Halloween-party
o 24 órás filmmaraton
o Pálinkamustra 
o Kollégiumi Mikulás 
o Adventi gyertyagyújtás és karácsonyi 
ünnepség 
o Farsang



 Móra bormustra
 Nőnap
 Öntevékeny csoportok éjszakája
 Könnyűzenei est
 Összművészeti est
 Ki Mit Tud? 
 Morgilla – kollégiumi napok
 Kollégiumok közötti sportnap
 Szakkollégiumi kirándulás
 Végzős búcsúztató



Nyári programok, EcoCamp, EFOTT, 

Tehetséggondozó Tábor



Szakmai előkészítő tábor



Tökölés



Sütisütő verseny



24 órás filmmaraton



Pálinkamustra



Kollégiumi Mikulás



Adventi gyertyagyújtás és 

karácsonyi ünnepség



Farsang



Móra Bormustra



Nőnap



Öntevékeny csoportok éjszakája 



Művészeti

est



Könnyűzenei est



Morgilla



Ki Mit Tud?



Karközi Sportnap



Szakkollégiumi kirándulás



Végzős búcsúztató



Öntevékeny csoportok

- Móra Nyúz, kollégiumi újság
- Módió, kollégiumi rádió
- Könyvtár
- Stúdió
- Színjátszó kör
- Néptánc
- Énekkar
- Rajzkör
- Szerepjáték kör
- Kártya kör



Sportolási lehetőségek

•trx- és fegyencedzés
•aerobic
•női focicsapat
•férfi focibajnokság
•röplabda
•street-ball bajnokság
•ping-pong bajnokság
•csocsóbajnokság és csocsóliga
•sakk szakkör



Rádió, kórus, színpad



Rajzkör, könyvtár, stúdió



Kézművesek, Móra Nyúz, néptánc



Sport és öntevékeny csoportok



Kollégiumi sportélet





Köszönjük a figyelmet!

http://www.mora.u-szeged.hu/


