MŰHELYSZABÁLYZAT
SZTE Eötvös Loránd Kollégium

QUADRIVIUM MŰHELY

PREAMBULUM
A Quadrivium Műhely (QM) az Eötvös Loránd Kollégium bölcsész hallgatóinak egyetemi
képzését egészíti ki. Keretén belül olyan foglalkozások meghirdetésére kerül sor, amelyek
elsődlegesen az önálló és rendszeres kutatómunkára készítik fel és interdiszciplináris
tanulmányokra késztetik a QM tagjait, ezáltal alapot nyújtanak, hogy elérjék a PhD képzéshez
szükséges tudományos felkészültséget és a képzéshez szükséges feltételeket. Műhelyünk
meghívott oktatók által tartott csoportos munkával és az egyéni kutatásra való ösztönzéssel
segíti hozzá a QM tagjait a hazai és a nemzetközi kutatás képviselőinek megismeréséhez.
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
A műhelyszabályzat az SZTE Eötvös Loránd Kollégium Quadrivium Műhelyének szervezeti
és működési elveit tartalmazza, amelyek összhangban vannak a Kollégium Szervezeti és
Működési Szabályzatának X. pontjával. A szabályzat pontjai a műhely tagjaira nézve
kötelező érvényűek. A szabályzatot a Műhelyvezető javaslatára a Műhelygyűlés fogadja el, és
módosítja az SZMSZ IV/b pontjának megfelelő módon.
I. A Műhely tisztségei, tagsága
1. Műhelyvezető
a.) A QM-ben folyó munka vezetője, koordinálója. Megválasztása az őszi szemeszternyitó
műhelygyűlésen történik, egyszerű többséggel, és az adott tanévre szól. Műhelyvezető a
Védnöki Kör tagja, vagy a Védnöki Kör jóváhagyásával valamely bölcsész szakterületen
doktori (PhD, DLA) fokozattal rendelkező szakember, az SZTE oktatója (kutatója) vagy az
SZTE Alma Mater tagja lehet, aki elfogadja a műhelytagok felkérését.
b.) A Műhelyvezető feladatai: koordinálja a QM szakmai munkáját, felügyeli a műhelytagok
által végzett tudományos munkát, gondoskodik a QM működéséről az SZTE Eötvös
Loránd Kollégium intézményi keretein belül.
c.) A Műhelyvezető leváltása rendkívüli Műhelygyűlés összehívásával történhet meg, alapos
okkal, a Műhelytagok többségi szavazatával. A Műhelyvezetőnek jogában áll lemondani,
lemondását a QM tagjainak nyújtja be, ők fogadják el. A lemondást, illetve leváltást követő
egy hónapon belül új Műhelyvezető választására kerül sor.
d.) Tartós (szakmai) távollét esetén a Műhelyvezető helyettesítéséről a Védnöki Kör illetékes
szekciója a Műhelytagok egyszerű többségű hozzájárulásával vezetőt jelöl ki a műhely
élére.
2. Műhelymentor
a.) Műhelymentor vagy Műhelymentorok valamely bölcsész szakterületen doktori (PhD,
DLA) fokozattal rendelkező szakemberek, vagy az SZTE oktatói (kutatói) vagy az SZTE
Alma Mater tagjai lehetnek, akik elfogadják a műhelytagok felkérését. Megválasztásuk az

őszi szemeszternyitó műhelygyűlésen történik, egyszerű többséggel és az adott tanévre
szól.
b.) A Műhelymentor javaslattevő joggal bír a QM-ben folyó munkát illetően. Az SZTE és
más intézmények felé képviseli a QM érdekeit, megjeleníti annak értékeit. Feladata
figyelemmel kísérni a QM-ben folyó szakmai munkát és a műhelytagok fejlődését. A tagok
megkeresése esetén tanácsokkal, témavezetéssel segíti egyetemi tanulmányaikat.
Megbeszélés szerint műhelyelőadásokat, szemináriumokat tarthat.
c.) A Műhelymentor leváltása rendkívüli Műhelygyűlés összehívásával történhet meg, alapos
okkal, a Műhelytagok többségi szavazatával. A Műhelymentornak jogában áll lemondani,
lemondását a QM tagjainak nyújtja be, ők fogadják el.
3. Műhelytitkár
a.) A műhelytitkári pozíciót egy vagy két műhelytag tölti be, megbízatásuk az adott tanévre
szól. Megválasztásuk az őszi szemeszternyitó műhelygyűlésen esedékes. A Műhelyvezető
javaslattevő és beleegyezési joggal, a műhelytagok javaslattevő és szavazati joggal bírnak.
b.) A Műhelytitkár a QM ügyintézéséért, adminisztrációjáért felel, ebben segítségére van a
Műhelyvezetőnek. Szerepük, hogy az SZTE Eötvös Loránd Kollégium bentlakó tagjai
lévén megkönnyítsék a kommunikációt a Műhelyvezető és a műhelytagok között.
c.) A Műhelytitkár alapos indokkal leváltható a Műhelygyűlésen, egyszerű többséggel. A
műhelytitkárnak jogában áll lemondani, ebben az esetben az új műhelytitkár
megválasztására a következő műhelygyűlésen kerül sor, addig az ideiglenesen kinevezett
műhelytitkár felelős az ügyvitelért.
4. Műhelytagok
A QM alapvetően két típusú műhelytagságot különböztet meg: belső és külső műhelytagságot.
A QM belső műhelytagja az SZTE Eötvös Loránd Kollégium azon bentlakó vagy bejáró
tagja, akit a QM soraiba felvett. Lehetőség nyílik ugyanakkor arra is, hogy az SZTE
Bölcsészettudományi Kar azon hallgatója is csatlakozzon a műhely soraihoz, aki nem tagja az
SZTE Eötvös Loránd Kollégiumnak, ők a QM külső műhelytagjai. Felvételükre vonatkozóan
a 7.) pont az irányadó.
a.) A QM tagjai vállalják a QM Szabályzatának betartását, valamint a csoportos és az egyéni
munkát. Amennyiben egy QM-tag valamilyen okból távol marad az aktuális félév
kurzusaitól (áthallgatás, betegség, munka stb.), abban az esetben az adott félévben nem
aktív állományú tagja a QM-nek, szavazati joggal nem bír, de joga van tájékoztatást kapni
a QM szervezésében és működésében történt esetleges változásokról.
b.) A féléves munka kollégiumi pontozását megelőzően a Műhelyvezető a pontozásért felelős
senior felé továbbítja az egyes műhelytagok féléves munkájának értékelését.
c.) A fenti két típusú tagság mellett a QM nyilvános műhelyalkalmaira lehetősége van bejárni
azoknak a kollégistáknak is, akik nem a BTK hallgatói, de tanulmányaik részben
kapcsolód(hat)nak a bölcsészettudományi stúdiumokhoz. Az egyes alkalmak nyilvánossá
tételéről a Műhelyvezető és a műhelytagok döntenek. Az így megvalósuló, ún. bejáró
műhelytagság nem jelent teljes jogú tagságot, ezen hallgatók nem tagjai a
Műhelygyűlésnek, nem bírnak szavazati joggal, viszont a féléves kollégiumi pontozás
során részvételüket műhelypontokkal honoráljuk.
d.) A műhelytagság megszűnik az alábbi esetekben:
• műhelytag saját döntése alapján;
• az II.) pontban foglaltak nem teljesítése esetén;

• hiányzások miatt (erre vonatkozóan az SZTE TVSZ vonatkozó pontjai az
irányadóak);
• a Műhely szellemiségével vagy célkitűzéseivel nem összeegyeztethető magatartást
tanúsít.
Vitatott esetekben a Műhelygyűlésen a Műhelyvezető dönt.
II. A Műhely alapvető működési formája: az egyéni és csoportos munka
A QM tagjai két alapvető formában végzik tevékenységüket: csoportos foglalkozások
keretében és egyéni kutatás révén. A műhelytagság mindkét munkában való aktív és
folyamatos részvétellel valósul meg.
a.) A csoportos munka formája az összes műhelytag aktív részvételével megvalósuló
módszertani, tudománytörténeti és tudományelméleti féléves előadássorozat. Ez a
műhelytagok számára egy, az egyetemi képzésen felül megszerezhető szilárd alapot
biztosít. A féléves előadássorozat összeállításakor fontos elv a multidiszciplinaritás,
ennek jegyében az egyes félévek nem korlátozódhatnak egyetlen tudományterület köré
szervezett előadássorozatra, célja minél több bölcsészettudományi ág képviselőit
meghívni műhelyalkalmainkra. A csoportos foglalkozások a felsőoktatási rendszerbe
akkreditálható formában zajlanak. A csoportos foglalkozás adott félévre vonatkozó témáit
és a meghívott oktatókat a műhelytagok határozzák meg legkésőbb a szemeszter első
Műhelygyűlésén. A foglalkozások szerves részét képezik a módszertani kérdések is
(kutatástörténet, szövegkritika, tudományos előadás és publikáció módszertana).
b.) A QM biztosítja, sőt, szorgalmazza az egyéni kutatómunka lehetőségét. Az egyes
műhelytagok az egyéni kutatásukról félévente kutatási beszámoló gyanánt egy szóbeli
előadást tartanak a QM tagjai előtt a félév végén, előre egyeztetett időpontban. Ezt az
alkalmat a félévnyitó műhelygyűlésen kell kijelölni. A műhelytag előadása előtt legalább
egy héttel elküldi az előadásának rövid összefoglalását a Műhelyvezetőnek, aki
elektronikus úton hozzáférhetővé teszi ezt a többi műhelytag számára. Az előadás után a
Műhelyvezető és a műhelytagok hozzászólnak az elhangzottakhoz, ami hozzájárulhat az
egyes előadók előadás- és kutatás-módszertani fejlődéséhez.
III. Műhelygyűlés
a.) A Műhelygyűlés a QM javaslattevő, jóváhagyó és döntéshozó szerve. Tagjai a
Műhelyvezető, Műhelymentor(ok), és a Műhelytagok. A Műhelygyűlés döntésképes, ha a
tagok kétharmada és a Műhelyvezető jelen van. A műhelytagok közül csak az aktív tagok
bírnak szavazati joggal. A jelenlévők egyszerű többsége dönt, szavazategyenlőség esetén
a Műhelyvezető szavazata a döntő. Szemeszterenként legalább két műhelygyűlést kell
tartani: a szemeszter elején és a szemeszter végén.
b.) A műhelygyűlés megtartásáról a napirendi pontok megjelölésével minden műhelytagot a
műhelytitkár értesít legalább egy héttel a műhelygyűlés dátuma előtt. A műhelygyűlést
összehívhatja a Műhelyvezető és a Műhelytitkár is. A műhelygyűlés napirendjét mindig
az aktualitások határozzák meg: Műhelyvezető, Műhelymentor(ok) Műhelytitkár(ok)
megválasztása, műhelyszabályzat módosítása, a féléves egyéni és csoportos munka
megszervezése.
IV. Felvételi

Az SZTE Eötvös Loránd Kollégium tagja nem tagja automatikusan a QM-nek, a QM-be való
bekerülést külön felvételi előzi meg.
a.) A felvételit a Műhely az őszi szemeszter első hónapjában hirdeti meg. A felvételi két
részből áll: írásban benyújtott pályázati anyagból és szóbeli meghallgatásból.
b.) A jelentkezők írásbeli pályázatukat elektronikus úton nyújtják be a Műhelyvezetőnek és
Műhelytitkár(ok)nak, akik ezt a műhelytagok számára elérhetővé teszik. A pályázó
anyaga tanári ajánlásból, motivációs levélből, valamint egy szemináriumi vagy más
dolgozatból áll.
c.) Azoknak a hallgatóknak, akik a kollégiumi felvételi eljárás során felvételt nyertek, a QM
felvételi során tanári ajánlást és motivációs levelet külön már nem kell csatolniuk.
d.) A pályázati anyagok szakmai véleményezését a Műhelyvezető és a Műhelymentor(ok)
végzik
e.) A szóbeli meghallgatáson a Műhelyvezető, Műhelymentor(ok) és Műhelytitkár(ok) mellett
a QM bármely tagja részt vehet. Szavazati joggal bírnak: Műhelyvezető, Műhelytitkár
valamint további egy szavazatnak számít a műhelytagok többségi véleménye. A felvételi
akkor érvényes, ha a jelentkező legalább két igen szavazatot kapott.
V. Egyéb
a.) A QM feladatának tekinti az egyetemi képzésben részt vevő kiemelkedő
bölcsészhallgatókkal való kapcsolatfelvételt. Ebben a Műhelyvezető és a
Műhelymentor(ok) mellett a QM minden tagja aktívan közreműködhet.
b.) A QM célja továbbá, hogy tagjai a nemzetközi szakirodalmat is megismerjék. Ennek
alapvető feltétele minél több nyelv ismerete. Minden műhelytag – lehetősége szerint –
vegyen részt szervezett nyelvoktatásban. Ehhez az SZTE Eötvös Loránd Kollégium
anyagilag hozzájárul, amennyiben ez kollégiumi keretek között történik.
d.) A megfelelő műhelyközösség kialakítása érdekében közös kirándulások, múzeum- és
színházlátogatások szervezése is célja a QM-nek.
e.) A QM az Eötvös-estéken való részvétellel (a műhelytagok a belső Eötvös-esték tartásával,
esetenként a felkért előadók külső Eötvös-estéken való szereplésével) aktív részét képezi
a kollégiumi életnek, deklarálja a QM-ben folyó munkát és annak eredményeit.
f.) A QM nyitott az együttműködésre a kollégiumon belül működő körökkel és műhelyekkel,
így a Nyelvészeti Műhellyel és az Olvasókörrel is. Az egyetemi szakmai közösségekkel,
tehetséggondozó programokkal való kapcsolatfelvétel és közös munka révén újabb
távlatok nyílhatnak meg a műhelytagok számára. Mindezek mellett támogatjuk a más
hazai és határon túli szakkollégiumokkal való kapcsolattartást, ennek immár
hagyományosnak mondható formája a fővárosi Eötvös József Collegiummal közösen
szervezett Eötvözet Konferencia.
Szeged, 2016. szeptember 28.

