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Szakkollégium szakmai programja

A projektet 2016. március 1. – 2018. augusztus 31. között valósítjuk meg. A projekt
időtartama: 31 hónap.

1.1 Program
1.1.1

Pedagógiai programok felülvizsgálata

Jelen támogatásból a pedagógiai program felülvizsgálata valósul meg. A felülvizsgálat a
szakkollégium munkatársai bevonásával valósul meg.
A megvalósítás tervezett határideje: 2017. augusztus 31.
A pedagógiai program újabb felülvizsgálatára a tanév zárásakor kerül sor külső szakértő
bevonásával.
A megvalósítás tervezett határideje: 2018. augusztus 31.

1.1.2

Képzési programok elkészítése, felülvizsgálata

A WISZ szakmai képzése három modulban (kulturális, spirituális, közismereti), három
évfolyamra kidolgozott tantárgyi programokkal és tananyagokkal van alátámasztva.
A képzési program beválásának vizsgálata és az együttműködő egyetemek megújuló képzési
rendszerének vizsgálata belső erőforrásból a szakmai vezető tevékenységén belül valósul
meg.
A megvalósítás tervezett határideje: 2017. augusztus 31.
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programok

megvalósításában

részt

vevő

munkatársak, szakemberek felkészítése, képzése
A képzést engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézménnyel szerződve valósítjuk meg, 5 fő
részére 3 X 10 órában (10 óra/tématerület) Tervezett témák: Felkészítés tehetségek
mentorálására; Konfliktuskezelési praxis a tehetségsegítő munkában; A kollégium szerepe a
tehetségfejlesztésben.
A megvalósítás tervezett határideje: 2018. augusztus 31.

1.1.4

A szakkollégium tagjai részére képzések lefolytatása

A képzési programunk szerinti szakkollégiumi hétvégék megszervezése és lebonyolítása. A
program meghatározott tantárgyakat tartalmaz.

1.1.5

A

hallgatók

képzéséhez

kapcsolódó

hallgatói

kutatási

tevékenységek szervezése és megvalósítása
A projekt időszakban egy regionális kutatás megvalósítását tervezzük együttműködő
partnereinkkel együttműködésben (kutatásvezetést a Debreceni Egyetem oktatói végzik,
hallgatóinkat a kutatás megvalósításába, kiértékelésébe vonják be). A kutatásba 4-5
hallgatónk bevonását tervezzük.
A megvalósítás tervezett határideje: 2018. augusztus 31.

1.1.6

A mentori rendszer fejlesztése

A mentori rendszert abba az irányba kívánjuk fejleszteni, hogy a szakmai segítségadáson túl,
meghatározóan jelentse az aktív együttműködést, motivációt, a céltudatos munka alapos
tervezését és haladás nyomon követését, folyamatos visszacsatolását.
A megvalósítás tervezett határideje: 2018. augusztus 31.
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A középiskolákkal való együttműködések fejlesztése

A középiskolákkal való együttműködések fejlesztési irányai:
1. Minél több, a projekt keretében 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.
2. A hallgatóinkat saját eszközrendszerrel kívánjuk ellátni arra, 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.
3. A tehetséghálókon keresztül kívánunk bekapcsolódni további olyan rendszerekbe, melyek
komplexen, lehetőleg teljes vertikumában a képzésnek (családtól az egyetemig) képesek
kezelni

a

tehetségek

kibontakoztatását.

(Debreceni

Egyetem

Tehetségtanácsa

Szakkollégiumi Albizottság)
4. Középiskolák látogatása - toborzás:
5. Hallgatóink iskoláit felkeressük, hiszen ott rajtuk keresztül van közvetlenebb
kapcsolatunk: volt tanáraik, esetleg diáktársaik.
A középfokú oktatási intézményekben a tanulók számára szakmai rendezvényeket valósítunk
meg, elsősorban a tehetséggondozás területén. A programokba minimum 90 középiskolai
tanulót vonunk be.
A megvalósítás tervezett határideje: 2018. augusztus 31.
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A középfokú oktatási intézmények -- kiemelten a roma és a
hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzetű – tanulói,
számára pályaválasztással kapcsolatos tájékoztatás, információk
nyújtása

Az utánpótlás a Szakkollégium számára fontos, és fontos a cigány és hátrányos helyzetű
hallgatók felkutatása, segítése, motiválása. És fontos szempont, hogy kerüljön a hallgatóink
közé olyan hallgató is, aki nem cigány származású, hogy az együttélésből nyert
tapasztalataival elősegítsük a cigány-magyar párbeszédet, hogy olyan hallgatóink is legyenek,
akik hozzáértő módon tudnak a témában megnyilatkozni és tenni a cigány-magyar
megbékélés érdekében.
A középfokú oktatási intézményekben tanuló hátrányos helyzetű fiatalok elérése több
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, 5
szakkollégista bevonásával.
A megvalósítás tervezett határideje: 2018. január 31.
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Szakmai együttműködések kialakítása, hálózatosodás, beleértve a

1.1.9

roma szakkollégiumokkal való együttműködést
Szakkollégiumunk megalakulása óta nagy hangsúlyt helyez az együttműködések fejlesztésére.
Együttműködést tervezünk a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat tagjaival.
Tehetséggondozás, tehetségtámogatás területén a rendszerszerű megközelítés erősítése
céljából

együttműködést

tervezünk

a

Debreceni

Egyetem

Tehetségtanácsának

Szakkollégiumi Albizottságával.
Középfokú oktatási intézményekkel is szoros együttműködést tervezünk kialakítani.
.
Együttműködünk az MRE fenntartásában működő tanodákkal.
A Magyarországi Református Egyház Missziói Irodájához tartozó Országos Református
Cigánymisszió munkatársaival szoros együttműködést alakítunk ki.
A Debreceni Református Hittudományi Egyetemmel folyamatos az együttműködésünk
2011 óta.
A Debreceni Egyetemmel folyamatos az együttműködésünk 2012 óta.
A 2015-ben alapított Budapesti Református Cigány Szakkollégiummal megkezdtük az
együttműködést.

1.1.10

A

szakkollégiumok

tevékenységéhez

kiadványok szerkesztése és megjelentetése)
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Szakkollégiumi évkönyv összeállítását tervezzük minden tanév végén, ahol hallgatóink
bemutatkoznak, saját személyes élettörténetük bemutatásával a tanulási motivációt tudják
erősíteni az olvasóban. A kiadvány a projekt időszakában 3 alkalommal jelenik meg, kb. 50
oldal terjedelemben, 280, 140, 140 példányszámban. Online formátumban is elérhetővé
tesszük honlapunkon.
A megvalósítás tervezett határideje: 2018. augusztus 31.

1.1.11

Közösségi

aktivitás,

szemináriumok,

közösségi

műhelymunka,

programok,
konferenciák

rendezvények,
szervezése,

megvalósítása
Az együttműködő partnereinkkel szervezett konferenciák, találkozók:
-

2016 februárjában a már hagyományosan megszervezett Focikupán veszünk részt
együttműködésben a KRSZH tagjaival. Előzetes terveink szerint a programon a
szakkollégiumi hálózat hallgatói, képviselői vesznek részt. A tervezett létszám: 100 fő

-

2016 szeptemberében az Országos Tanévnyitó rendezvényt szervezzük Debrecenben,
együttműködésben a KRSZH tagjaival. Előzetes terveink szerint a programon a
szakkollégiumi hálózat hallgatói, képviselői, meghívott vendégeink vesznek részt. A
tervezett létszám: 220 fő (saját rendezvény)
- 2016 októberében a DRHE által szervezett ’Vallás, egyház és civil társadalom’ c.
nemzetközi konferencia programeleme a WISZ.

- 2016 novemberében részt veszünk a Debreceni Egyetem Tehetségtanácsának
Szakkollégiumi Albizottsága által szervezett DEXPO kiállításon. A rendezvényen saját
standot működtetünk a hallgatóink bevonásával.
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- 2017 februárjában a már hagyományosan megszervezett Focikupán veszünk részt
együttműködésben a KRSZH tagjaival. Előzetes terveink szerint a programon a
szakkollégiumi hálózat hallgatói, képviselői vesznek részt. A tervezett létszám: 100 fő

- 2017 áprilisában „Ti már nem is vagytok igazi cigányok”– Társadalmi mobilitás és
identitáskonstruálás tudományos konferencia, együttműködésben a 2015-ben alakult
Budapesti

Református

Cigány

Szakkollégiummal,

az

Országos

Református

Cigánymisszióval. A konferencia tervezett létszáma: 100 fő

- 2017 szeptemberében Országos Tanévnyitó rendezvényen veszünk részt, melyet előre
láthatóan Miskolcon, együttműködésben a KRSZH tagjaival. . Előzetes terveink szerint
a programon a szakkollégiumi hálózat hallgatói, képviselői, meghívott vendégeink
vesznek részt. A tervezett létszám: 220 fő

- 2017 decemberében szakmai műhelymunka, roma nap szervezése a Debreceni
Református Hittudományi Egyetemmel együttműködésben. A tervezett létszám: 50 fő
-

Bővült a rendezvények sora, ebben az évben is programeleme leszünk a Debreceni
Egyetem beiskolázási rendezvényének a DExpo-nak, (Debreceni Egyetem legnagyobb
beiskolázási rendezvénye 2006 óta) amely november 22-23-án kerül megrendezésre.
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- 2018 februárjában a már hagyományosan megszervezett Focikupán veszünk részt
együttműködésben a KRSZH tagjaival. Előzetes terveink szerint a programon a
szakkollégiumi hálózat hallgatói, képviselői vesznek részt. A tervezett létszám: 100 fő
- 2018-ban a cigányság átfogó támogatásának aktuális kérdései (oktatásügy
kérdései). együttműködésben a 2015-ben alakult Budapesti Református Cigány
Szakkollégiummal, az Országos Református Cigánymisszióval valamint a
Debreceni Hittudományi egyetemmel. A tervezett létszám: 100 fő (saját rendezvény)
- 2018 júniusában szakmai műhelymunka, roma nap szervezése a Debreceni
Hittudományi Egyetemmel együttműködésben. A tervezett létszám: 50 fő

1.1.12

Társadalmi

hasznosságú

tevékenységek

megvalósítása

(pl.

középiskolai tanulók mentorálása, önkéntes programokban való
részvétel)
Önkéntes tevékenységekben való részvétel - a Szakkollégium szabályozó dokumentumainak
megfelelően - minden szakkollégiumi tag számára biztosított. Amennyiben a hallgató
önkéntes tevékenységet lát el, ez a társadalmi munka a szakkollégiumi munkájuk félévenkénti
értékelésekor az ösztöndíjuk mértékének növekedését teszi lehetővé. Az önkéntes
programokat hallgatóink több szervezet/intézmény keretein belül teljesíthetik, ennek háttér
dokumentációját kidolgoztuk, megvalósítási rendszere jelenleg is jól működik.
A megvalósítás tervezett határideje: 2018. augusztus 31.
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tehetséggondozást

szolgáló

szakmai

célú

események

megvalósítása
A WISZ 2015 óta Tehetségpont, szakmai munkánk egyik fontos eleme a tehetséggondozás.
Minden évben két alkalommal tart ülést a Debreceni Egyetem Tehetségtanácsának
Szakkollégiumi Albizottsága, melynek állandó tagjai vagyunk.
A megvalósítás tervezett határideje: 2018. augusztus 31.

A hallgatói tanulás-módszertani és felzárkóztató szolgáltatások

1.1.14

fejlesztése
Képzési programunkban hangsúlyos szerepet kap a tanulásmódszertan oktatása. A 2015
nyarán kidolgozott képzési tematika szakkollégiumi hétvégéken való kipróbálása, a
tapasztalatok programba való beépítése, valamint tanulás-módszertani tanácsadás biztosítása a
jelen támogatási időszak fejlesztési feladata.
A megvalósítás tervezett határideje: 2018. augusztus 31.

A szakkollégium tevékenységéhez illeszkedő könyvek, tankönyvek,

1.1.15

folyóiratok egyéb kiadványok beszerzése
A szakkollégiumi könyvtár fejlesztése folyamatos szakkollégiumunkban. Az állandó szakmai
fejlesztéshez

szükséges

beszerzendő

könyvek

témái:

Bibliaismeret,

egyházismeret,

spiritualitás, Biblia, társadalomismeret, személyiségfejlődés, önismeret. A folyóiratok közül a
következő

témakörök

mentén

biztosítjuk

pedagógia, egyházi folyóiratok.
A megvalósítás tervezett határideje: 2018. augusztus 31.
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1.2 Hallgatók részére biztosított szolgáltatások
1.2.1 A szakkollégium tématerületeihez illeszkedően egyéni fejlesztési
terv

meghatározása

és

megvalósulásának

nyomonkövetése,

felülvizsgálata
Az egyéni fejlesztési terv szakmai tartalmának felülvizsgálatát a szakkollégium munkatársai
bevonásával végezzük el.
A megvalósítás tervezett határideje: 2017. augusztus 31.
Az egyéni fejlesztési terv külső szakértő segítségével való felülvizsgálatát a tanév végén
kívánjuk megvalósítani, elősegítve a professzionális szakmai tartalom létrehozását.
A megvalósítás tervezett határideje: 2018. augusztus 31.

1.2.1 Az egyéni fejlesztésben meghatározottak szerint sikeres
diplomaszerzést támogató kompetenciafejlesztés, nyelvi képzések,
tehetséggondozást, felzárkózást és közösségi szerepvállalást elősegítő,
illetve,

munkaerőpiacon

való

sikeres

megjelenést

szolgáló

szolgáltatások nyújtása
Szakkollégiumunk hallgatói részére számos szolgáltatást nyújtunk, ezeket a következő
formában valósítjuk meg:
- diplomaszerzést támogató kompetenciafejlesztés: személyiségfejlesztő kurzusok,
tanulásmódszertani képzések, kutatás módszertani képzések biztosítása
alaptevékenységünk minden hallgató számára a szakkollégiumi hétvégék keretében.
- nyelvi képzések – nyelvvizsgára történő felkészülés támogatása nyelvi tanár
biztosításával,

a

diploma

megszerzését
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A már nyelvvizsgával rendelkezők számára szinten tartás nyelvtanár

bevonásával, esetenként újabb idegen nyelv elsajátításának lehetőségét is biztosítjuk.
- tehetséggondozás (mentorprogram): minden hallgató számára biztosítunk mentort, ezen
felül az aktuális tehetségtámogató programokról, ösztöndíjakról tájékoztatást nyújtunk
hallgatóinknak.
- felzárkózás támogatása a tanulmányi kötelezettségük támogatása érdekében: egyéni
korrepetálást biztosítunk hallgatónknak- igény szerint, minden tantárgyból. A felkészítő
tanár felkutatásában, finanszírozásában nyújt támogatást szakkollégiumunk.
- közösségi szerepvállalás elősegítése: hallgatóink számára az önkéntes tevékenység
végzése ösztöndíjuk feltétele. Az elmúlt évek tapasztalatában elmondhatjuk, hogy
hallgatóink a kötelező önkéntes tevékenységeken túl önszerveződően is számos
önkéntes programban vesznek részt. Munkatársaink ezt a folyamatot támogatják, egyegy önszerveződően megvalósuló önkéntes program lebonyolításához nyújtanak
segítséget (pl. hátrányos helyzetű gyermekek számára szervezett program).

-

munkaerőpiacon

való

sikeres

megjelenés

támogatása

(gyakornoki

program

megszervezése és működtetése, munkaerő-piaci tanácsadás): a munkaerőpiacra való
kilépésben több szolgáltatást nyújtunk. Együttműködő partnereink segítségével
álláskeresési technikákat tanítunk évi 2 alkalommal, ebben az önéletrajzírást, a
motivációs levél összeállítását, egy-egy állásinterjúra való felkészítést végez a
Passion4Work cégcsoport munkatársa. 2015-ben kialakított gyakornoki programunkat
folytatjuk, hallgatóinkat 6 héttől- 3 hónapos időtartamig helyezzük el a munkaerőpiacon
a program keretén belül. A projektidőszakban 2016, 2017 és 2018 nyarán biztosítunk
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gyakornoki pozíciót a szakkollégiumi hallgatók számára, ezzel is elősegítve későbbi
munkavállalásukat. A gyakornoki program lehetőséget biztosít a munkahely
kipróbálásra, kapcsolatépítésre, valamint a munkahelyi szemléletformálásra is.

1.3 A közösségépítést,
megvalósítása

identitás

erősítését

szolgáló

programok

A közösségépítést, identitás erősítő programjaink sokszínűek, hangsúlyosan jelennek meg
bennük a hitéleti tevékenységek.
Hét közben az istentiszteletek, bibliaórák, konfirmációi felkészítés jelentik a közös
programokat. Ezekre az alkalmakra kívánunk meghívni külső előadókat is (vendég
igehirdetők, püspökök és más egyházi vezetők, cigány értelmiségiek meghívása).
Szakkollégiumi hétvégék, alkalmak: 2017 nyaráig félévente négy szakkollégiumi hétvégét
szervezünk, ebből kettő közös hétvége a budapesti szakkollégiummal. A közös hétvégéken
meghatározó hangsúlyt kap az oktatás. Az intézményenkénti hétvégéken az önismeret és
személyiségfejlesztés kap nagyobb hangsúlyt.
2017 szeptemberétől félévente három szakkollégiumi hétvége valósul meg, és a negyedik
alkalom a hallgatói igények alapján modulos rendszerben valósul meg. 2017 szeptemberétől a
szakkollégiumi hétvégék a budapesti szakkollégium hallgatói nélkül kerülnek megrendezésre
(a korábbi 2 közös alkalom/félév helyett).
Közösségi programokba tartoznak a hallgatók igényei alapján szervezett eseményeink:
kreatív műhely, házi konferencia, nyílt esték, melyeken közérdekű témákat dolgozunk fel
meghívott előadókkal, cigány kulturális est szervezése, hallgatók által szervezett programok.
Nyári 5 napos tábort szervezünk, ahol lehetőségünk van az oktatási tevékenységen túl számos
közösségépítő, identitást erősítő program megvalósítására.

1.3.1

Elvárásokhoz kötött hallgatói juttatások, ösztöndíj biztosítása

A Wáli István Református Cigány Szakkollégium már megalakulásakor elkötelezte magát
azon irányelv mellett, hogy hallgatói egy teljesítményalapú differenciálás mellett
kaphatnak ösztöndíjat.
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Mentori szolgáltatások biztosítása

A Szakkollégiumunk tehetséggondozó intézmény. Ezt a feladatát a mentorprogram és az
oktatási program alkotják. A mentorprogram az alábbi szempontok figyelembe vételével
valósul meg:
- A mentorprogram rendszeres, legalább havi egy személyes találkozáson alapul, ahol a
szakkollégista és a mentora a közösen megtervezett tanulmányi terv megvalósításáról, a
tanulási módszerekről, a felsőoktatási tanulmányi előmenetelről konzultálnak.
- A mentori konzultációkról a mentor feljegyzést készít.

1.4 Kommunikációs, ismeretterjesztő tevékenységek
1.4.1

A szakkollégium tagok által a középiskolai korosztály – a leendő
hallgatók

illetve

szakkollégiumokról

szakkollégisták
és

szakmai

–

tájékoztatása

eredményeikről,

a

roma

népszerűsítő

tevékenységek, amelyek elősegíthetik a felsőfokú intézményekbe
történő jelentkezést
Minden évben a felvételi leadását követő időszakban, valamint a tanév zárását megelőző
időszakban nagyarányban cigány tanulókat, hátrányos helyzetűeket oktató középiskolákat
keresünk fel. A hallgatókkal közösen motiváló tájékoztatót tartunk szakkollégiumi
lehetőségeket illetően. (Az intézmények kiválasztása az országos kompetenciamérések
eredményeire építve valósul meg.) A középfokú intézményekben tájékoztató, toborzó anyagot
is elhelyezünk. (plakátok, szórólapok).
A megvalósítás tervezett határideje: 2018. augusztus 31.
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Felsőoktatási intézményekben a szakkollégium tevékenységének és
szakmai eredményeinek disszeminációja

Ezeket az alkalmakat minimum évente szervezzük – házi konferencia, illetve Roma szakmai
nap formában.
A megvalósítás tervezett határideje: 2018. augusztus 31.

1.5 Választható tevékenységek
1.5.1

Együttműködés

megfelelő

szakismerettel

és

tapasztalattal

rendelkező szervezetekkel
A folyamatos

szakmai fejlesztés elősegítése érdekében partnereinkkel állandó a

kapcsolattartás, az együttműködés.
 Keresztyén Roma Szakkollégiumi Hálózat tagjai
 Tanodákkal való együttműködés tanoda projektekben, illetve
 A tanodák diákjait tanító iskolákkal való együttműködés, elsősorban a középiskolás
korosztályra fókuszálva.
 Debreceni Egyetem Tehetségtanácsának Szakkol
 légiumi Albizottsága
 Felsőoktatási intézmények (DE, DRHE)
 Budapest Református Cigány Szakkollégium
 Országos Református Cigánymisszó
Az együttműködésben foglaltakat lásd: 3.1.III.1.9 pont
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Indikátorok
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Programunk tervezési szakaszában az indikátorok meghatározásában a kötelezően előírt
indikátorok teljesítését vállaljuk. Az indikátorok teljesítésével kapcsolatban a kötelezően
tervezett 4 időbeli/teljesítésbeli mérföldkövet is teljesítjük.
Indikátorok:
INDIKÁTOR MEGNEVEZÉS

KIINDULÓ

TÁRGYIDŐSZAK

CÉLÉRTÉK

ÉRTÉK

VÉGÉN

ELÉRÉSÉNEK
DÁTUMA

Szakkollégiumi tagság létszáma

25 fő

Egyéni fejlesztési tervben foglaltakat 0 %

30 fő

2018. augusztus 31.

80 %

2018. augusztus 31.

5 fő

2018. augusztus 31.

9 db

2018. augusztus 31.

90 fő

2018. augusztus 31.

9 db

2018. augusztus 31.

5 fő

2018. augusztus 31.

sikeresen teljesítők aránya
A roma szakkollégium által támogatott 0
és diplomát szerző fiatalok száma
A középfokú oktatási intézményekben 0
tanulók számára szervezett szakmai
rendezvények, alkalmak száma
A programokba bevont középiskolai 0
tanulók száma
Közösségi programok, rendezvények 0
száma
Felkészítésben,

képzésben

résztvevő 0

szakkollégiumi pedagógusok, oktatók,
szakemberek száma

MÉRFÖLDKÖVEK
A projekt megvalósítása során az alábbi mérföldköveket tervezzük be:
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Teljesítés

Tartalom

Megnevezés

határideje
1. mérföldkő

a

szakkollégiumi

program

népszerűsítésével 2016. május 31.

kapcsolatosan legalább 2 rendezvény megtartása
2016. május 31-ig
2. mérföldkő

a projekt által megvalósított közösségi programok, 2016. november 30.
rendezvények száma 2016. november 30-ig eléri a
3 db-ot; középfokú oktatási intézményekben
tanulók számára szakmai rendezvények száma
eléri a 3 db-ot; a hallgatói létszám eléri a 27 főt;
valamint projekt szinten az összes elszámolható
költség legalább 30%-áról kifizetési igénylést
nyújtunk be

3. mérföldkő

a projekt által megvalósított közösségi programok, 2017. november 30.
rendezvények száma 2017. november 30-ig eléri a
6 db-ot; középfokú oktatási intézményekben
tanulók számára szakmai rendezvények száma
eléri a 6 db-ot; a Szakkollégiumi tagság létszáma
eléri a 30 főt; valamint projekt szinten az összes
elszámolható költség legalább 60%-áról kifizetési
igénylést nyújtunk be
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Teljesítés

Tartalom

Megnevezés

határideje
4. mérföldkő

a projekt által megvalósított közösségi programok, 2018. augusztus 31.
rendezvények száma 2018. augusztus 31-ig eléri a
9 db-ot; középfokú oktatási intézményekben
tanulók számára szakmai rendezvények száma
eléri a 9 db-ot; a roma szakkollégium által
támogatott és diplomát szerző fiatalok száma eléri
az 5 főt; a programokba bevont középiskolai
tanulók száma eléri a 90 főt; valamint projekt
szinten az összes elszámolható költség 100%-áról
kifizetési igénylést nyújtunk be.

3

Hallgatók toborzása

Hallgatói igényfelmérésünkből (5. pont) kimutatható, hogy a szakkollégiumunkba jelentkező
hallgatók első sorban az ismeretségi körükből és az internetről értesültek intézményünkről. A
toborzásban a személyes kapcsolatrendszerünket szeretnénk erőteljesebben használni,
valamint a hirdetési felületek vásárlásánál előtérbe helyezzük az online médiát.
- Toborzás elősegítése érdekében részt kívánunk venni a Debreceni Egyetem és a Debreceni
Református Hittudományi Egyetem nyílt napjain. Intézményünk felvételi körzete
alapvetően két egyházkerületre is esik. Így figyelembe kell vennünk a Tiszáninneni és
Tiszántúli Református Egyházkerületeket és gyülekezeteiket, valamint a területükön
működő egyházi középiskolákat.
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A hallgatók kiválasztásának egyéb szempontrendszere: a felvett hallgatók minimum 60%
roma származású, 20 %-a hátrányos helyzetű. ezen felül 20%-ban vehető fel nem hátrányos
helyzetű hallgató.
A szakkollégiumba bekerülésnél előnyben részesítjük a bentlakó hallgatókat.

4

Fenntartási kötelezettség teljesítése

A támogatott projekt keretében bevont szakkollégiumi hallgatók nyomon követését
elvégezzük az egyéni fejlesztési terv lezárását követő 3 éven keresztül, tevékenységünket
dokumentáljuk.
A végzett hallgatók esetében pályakövető és alumni rendszert működtetünk.

5

Nyilvánosság biztosítása

A projekt megvalósítása során az alábbi nyilvánossági elemeket valósítjuk meg: „C” típusú
tábla. Az Uniós előírásoknak megfelelő formában, tartalommal, 2016. március 31.-ig
elkészítetjük. A megvalósító székhelyén és a megvalósítás telephelyén jó látható módon
kifüggesztésre kerülnek.
Nyitórendezvény a megvalósítás helyszínén kerül megrendezésre, 2016. április 30-ig. Ennek
az eseménynek a keretében megtartjuk a sajtótájékoztatót.
A záró rendezvény 2018. augusztus 31-ig kerül megrendezésre.
Fotódokumentáció a projekt teljes időszakában folyamatosan készül, majd elektronikusan
kerül tárolásra.
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