1. sz. melléklet
Kivonat a Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatából
3. §
A Szakkollégium feladata, célja
1. A Szakkollégium célja olyan értelmiségiek nevelése, akik egyfelől a lehető legmagasabb szintre törekednek
szakmájukban, másfelől sokoldalú tájékozottságuk és elkötelezettségük révén hasznos tagjaivá válnak a
társadalomnak.
2. A Szakkollégium a hallgatói öntevékenységre épülő alternatív közösségi létforma kereteinek kialakításával,
előadás-sorozatok, kurzusok, viták, tréningek, konferenciák, közösségi programok szervezésével és az
együttlakáshoz szükséges feltételek biztosításával kívánja céljait megvalósítani.
4. §
A Szakkollégium tagsága
2. A szakkollégium aktív tagja lehet a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karral
hallgatói jogviszonyban álló nappali tagozatos hallgató, aki a szakkollégiumi felvételi előírásai szerinti
eljárásban felvételt nyert és a Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadja. A tagsági jogviszony a belépési
nyilatkozat aláírásával jön létre.
3. A Szakkollégium aktív tagsága külső és belső státuszú szakkollégista hallgatókból áll. A külsős és belsős
tagok jogai és kötelezettségei a kollégiumi bennlakást kivéve megegyeznek.
4. A Szakkollégium bennlakásra jogosult (belsős) tagja az a szakkollégista lehet, aki állandó lakcímmel
Soprontól min. 25 kilométeres távolságban rendelkezik.
5. A Szakkollégium aktív tagja jogosult:
a) a Szakkollégiumot érintő minden kérdésben javaslatot tenni, részt venni, szavazni a Közgyűlésen;
b) szavazati jog nélkül részt venni az Elnökség ülésein;
c) igénybe venni a Szakkollégium szolgáltatásait, rendezvényein részt venni;
d) a Küldöttgyűlésen tanácskozási és szavazati joggal részt venni,
e) a Szakkollégium működéséhez kapcsolódó tisztségeket ellátni.
A Szakkollégium tagja köteles:
a) eleget tenni az Egyetem és a szakkollégium által támasztott szakmai követelményeknek legjobb
képességei szerint;
b) eleget tenni az SZMSZ-ben foglaltaknak, a Szakkollégium szervei által hozott határozatoknak;
c) részt venni a szakkollégium közösségi életében;
d) részt venni a Közgyűlésen;
e) tájékoztatni a Szakmai Koordinátort aktuális tudományos munkáiról, eredményeiről;
f) a kollégiumi házirendet és a vonatkozó szabályzatokat betartani.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELÉPÉSI NYILATKOZAT
Alulírott ……………………………………………………………… kijelentem, hogy a
Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Gidai Erzsébet
Közgazdaságtudományi Szakkollégiumának céljait megismertem, azokat magaménak
érzem, és ezúton kinyilvánítom, hogy a Szakkollégium tagja kívánok lenni.
Név:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Állandó lakcím:

NEPTUN kód:

Szak:

Telefonszám:

E-mail cím:

Kelt: Sopron, ………………………

----------------------------------aláírás

