Az Eszterházy Károly Egyetem havilapja
2020. augusztus

1

Köszöntők

Közösségi
média
Eszterházy Károly Egyetem Egri Campus
Facebook: UniEszterházy - EKE
instagram.com/unieszterhazy
twitter.com/ekuhungary
uni-eszterhazy.hu

Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus

Egyetemi HÖK (EHÖK)
facebook.com/eke.ehok
instagram.com/eke.ehok
hok.uni-eszterhazy.hu

Campus HÖK

facebook.com/ekejb
instagram.com/unijaszbereny
jaszbereny.uni-eszterhazy.hu

Eger
facebook.com/eke.ec.hok
instagram.com/eke.echok

Eszterházy Károly Egyetem
Sárospataki Comenius Campus

Jászberény
facebook.com/eke.jc.hok
instagram.com/eke.jchok

facebook.com/ekecc
sarospatak.uni-eszterhazy.hu

Líceumi Paletta

Sárospatak
facebook.com/scc.hok.eke
instagram.com/eke.scchok

facebook.com/liceumi.paletta
www.palettaonline.hu

Líceum Televízió
facebook.com/liceumtv
instagram.com/liceumtv
youtube.com - Líceum TV
liceumtv.hu
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Hasznos Facebook csoportok
EKE Gólyák ‘20
EKE Albérlet (Eger)
EKE Telekocsi
EKE Hallgatói Munkacsoport

Rektori köszöntő
Az Eszterházy Károly Egyetem több mint kettőszáz éves örökségre alapozva építi a jövőt!
Kedves Hallgatónk!
Szeretettel üdvözöljük az Egyetemünk
közösségében. Gratulálunk a kitartó
munkájához, amelynek eredménye meghozta a gyümölcsét és felvételt nyert
nagy múltú, patinás intézményünkbe,
ahol már a 18. és 19. században is magas
színvonalú képzés folyt.
Bízunk abban, hogy az itt eltöltendő évei alatt olyan nyitott és kreatív
– megfelelő elméleti és gyakorlati felkészültségű – szakemberré válik, aki
ismereteit majd tovább építi és kellő
hivatástudattal fogja azt gyakorolni-hasznosítani.
A jövő azoké, akik hisznek álmaik megvalósulásában. Önök között lehet a jövő
sikeres üzletembere, Nobel-díjas biológusa. Önökön múlik, hogyan aknázzák ki az
erőforrásaikat.

„Tudás és bátorság a nagyság két ös�szetevője. Annyit érünk, amennyit tudunk,
s a bölcs mindenre képes. Ismeretek híján
úttalan a világ. Hozzáértés és erő: szem és
kéz. Bátorság nélkül meddő a tudomány.”
Legyenek hát bátrak és higgyenek abban, hogy tehetségesek valamiben! Ezt a
valamit azonban bármi áron, de érjék el!
Legyenek szorgalmasak!
„Tehetség és szorgalom. Nincs kiválóság
e kettő nélkül, igazi jelesség pedig csak ott
van, ahol ezek találkoznak” (Grazián).
Eredményes és boldog diákéveket kívánok!
Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona
rektor

Kedves Gólyák!
Kedves Hallgatótársaim!
Szeretettel köszöntelek benneteket az
ország egyik és talán egyedüli nagy családjában az Eszterházy Károly Egyetemen a Hallgatói Önkormányzat elnökeként. Kívánom, hogy egyetemi éveitek
alatt találjátok meg azt, amiben a legjobbak vagytok és örömötöket lelitek,
legyen az a tanulmányokban, a sportban,
a kutatásban vagy akár a szabadidős tevékenységekben. Fedezzétek fel azokat
a területeket, hol újabb ajtókat tudtok
kinyitni és ezzel az egyetem hírnevét

öregbíthetitek. Legyetek aktív tagjai a
hallgatói életnek, sportoljatok, vegyetek
részt a nektek szervezett rendezvényeken, melyeken életre szóló emlékeket
szerezhettek.
Kívánom, hogy tanulmányaitok során
sikeresen vegyétek az akadályokat és
töltsetek boldog, emlékezetes éveket az
egyetemünkön.
Zaja Barbara
EHÖK elnök
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Kedves Gólya, üdv az Eszterházyn!

„Egy rém rendes család”
KEDVES GÓLYA!
Köszöntelek az Eszterházy Károly Egyetemen! Bár most még sok kérdés lehet
benned, de szeretnélek megnyugtatni,
hogy a legjobb helyen vagy! Ahhoz, hogy
ezt elhidd, szeretném röviden elmesélni
neked a saját történetem. Jó pár évvel ezelőtt, mikor idekerültem, rögtön
barátokra leltem a kollégiumban és a
szakomon is, ezt követően a Hallgatói
Önkormányzathoz is csatlakoztam,
melynek később az elnöke lettem. Néhány évvel később pedig már az egyetem alkalmazásában köszönthetlek
Téged. Ennek egy egyszerű oka van: az
Eszterházy-érzés. Ez a kifejezés egye-

Általános információk

„Az elit alakulat”
Rektor

lőre megfoghatatlan lehet számodra, de
hamarosan érteni fogod.
Az Eszterházy-érzés azt a kiváló
közösséget és eszmét foglalja magába, amit az egyetem három campusa,
annak hallgatói és dolgozói alkotnak.
Itt nemcsak egy Neptun-kód vagy, hanem oktatóid és a tanulmányi osztály
dolgozói is név szerint ismernek Téged.
A számtalan közös programon kivételes közösséggé formálódik az egyetem
hallgatósága.
Az év során vár majd tehetségkutató, Felezőbál, Gólyabál, szépségverseny,
sport- és kulturális programok sokasága.
Az egyetemen a kiemelkedő ösztöndíjak

mellett munkát is vállalhatsz, mellyel
nemcsak pénzt, hanem szakmai tapasztalatot is szerezhetsz. Összegezve: azért
hoztál nagyon jó döntést azzal, hogy nálunk tanulsz tovább, mert itt nemcsak
tudást kapsz, hanem egy kiváló közösséget és munkalehetőséget is.
Kívánom, hogy élj ezekkel a lehetőségekkel, és találd meg a boldogságot
magánéletedben, tanulmányaidban
egyaránt!
Bíró Balázs
beiskolázásért
és alumni tevékenységért felelős
referens

az intézmény vezetője
Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona
pajtok.ilona@uni-eszterhazy.hu
+36 (36) 520-400/2012

Rektorhelyettesek
Dr. Juhász Tibor

az egyetem működtetéséért felel
Dr. Tresó Andrásné
treso.andrasne@uni-eszterhazy.hu
+36 (36) 520-400/2234

Rektorhelyettesek
Dr. Csáfor Hajnalka

tudományos, kutatási és nemzetközi
ügyekért felelős rektorhelyettes
juhasz.tibor@uni-eszterhazy.hu
+36 (36) 520-400/4253

mb. oktatási, képzésfejlesztési és
tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettes
csafor.hajnalka@uni-eszterhazy.hu
+36 (36) 520-400/2088

Rektorhelyettesek

Campus oktatási, kutatási főigazgatók

Dr. Váczy Kálmán Zoltán
mb. általános rektorhelyettes
vaczy.kalman@uni-eszterhazy.hu
+36 (36) 520-400/2086

Campus oktatási, kutatási főigazgatók
Sárospataki Comenius Campus
Dr. Kelemen Judit
kelemen.judit@uni-esztehazy.hu
+36 (47) 513-000/2808

4

Kancellár - helyettes

Jászberényi Campus
Dr. Varró Bernadett
varro.bernadett@uni-eszterhazy.hu
+36 (57) 502-401

Dékánok, hivatalvezetők
Bölcsészettudományi és Művészeti Kar
Dr. Pintér Márta Zsuzsanna
BMK dékán
pinter.marta@uni-eszterhazy.hu
Tel.: +36 (36) 520-400/2055
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Dékánok, hivatalvezetők
Bölcsészettudományi és Művészeti Kar
Dr. Dolmányos Péter
BMK dékánhelyettes
dolmanyos.peter@uni-eszterhazy.hu
+36 (36) 520-400/3016

Dékánok, hivatalvezetők
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Dr. Tánczos Tamás
GTK mb. dékán
tanczos.tamas@uni-eszterhazy.hu
+36 (36) 520-400/3090

Dékánok, hivatalvezetők
Pedagógiai Kar

Kovácsné Dr. Nagy Emese
PK dékán
nagy.emese@uni-eszterhazy.hu
+36 (36) 520-400/3008

Dékánok, hivatalvezetők
Pedagógiai Kar

Sutus Olívia Tímea
PK dékáni hivatalvezető
pkdh@uni-eszterhazy.hu
+36 (36) 520-400/3134

Dékánok, hivatalvezetők
Természettudományi Kar

Dr. Tóth Antal
TTK dékánhelyettes
toth.antal@uni-eszterhazy.hu
+36 (36) 520-400/4146
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Dékánok, hivatalvezetők
Bölcsészettudományi és Művészeti Kar
Hajdúné Holleiter Andrea
mb. BMK dékáni hivatalvezető
btkdh@uni-eszterhazy.hu
+36 (36) 520-400/2263

Dékánok, hivatalvezetők
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Farkas Attila
GTK dékáni hivatalvezető
farkas.attila@uni-eszterhazy.hu
+36 (36) 520-400/3211

Dékánok, hivatalvezetők
Pedagógiai Kar

Dr. Mogyorósi Zsolt
PK mb. dékánhelyettes
mogyorosi.zsolt@uni-eszterhazy.hu
+36 (36) 520-400/3128

Dékánok, hivatalvezetők
Természettudományi Kar

Pénzesné Dr. Kónya Erika
TTK dékán
konya.erika@uni-eszterhazy.hu
+36 (36) 520-400/4135
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Dékánok, hivatalvezetők
Informatikai Kar

Dr. Hoffmann Miklós
IK dékán
hoffmann.miklos@uni-eszterhazy.hu
+36 (36) 520-400/4253

Dékánok, hivatalvezetők
Informatikai Kar

Nagyné Bertalan Ágnes
IK dékáni hivatalvezető
bertalan.agnes@uni-eszterhazy.hu
+36 (36) 520-400/4182

Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály
Varga Csilla
osztályvezető
varga.csilla@uni-eszterhazy.hu
Tel.: +36 (36) 520-400/2232
Iroda: B épület, 32-es iroda

Dékánok, hivatalvezetők
Informatikai Kar

Lengyelné Dr. Molnár Tünde
IK dékánhelyettes
lengyelne.tunde@uni-eszterhazy.hu
+36 (36) 520-400/2272

Oktatási Főigazgató
Kalóné Szűcs Erzsébet
kalone.szucs.erzsebet@uni-eszterhazy.hu
Tel.: +36 (36) 520 400/2017
Iroda: A épület, 127-es szoba

Tanulmányi Nyilvántartó Iroda
Orosz Gábor
irodavezető
orosz.gabor@uni-eszterhazy.hu
Tel.: +36 (36) 520-400/4236
Iroda: B épület, 31-es iroda

Neptun és Pénzügyi Iroda
Budai László
irodavezető
budai.laszlo@uni-eszterhazy.hu
Tel.: +36 (36) 520-400/2053
Iroda: B épület, 31-es iroda

Dékánok, hivatalvezetők
Természettudományi Kar

Kovácsné Grabec Erika
TTK dékáni hivatalvezető
grabec.erika@uni-eszterhazy.hu
+36 (36) 520-400/4136

LÍCEUMI PALETTA Gólyaszám | Az Eszterházy Károly Egyetem közéleti, kulturális és tudományos lapja. | Felelős kiadó:
Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona rektor | Főszerkesztő: Vass Judit | Layout: Molnár Erzsébet | Címlapterv: Rudics Mónika, konzulens: Dr. Süli-Zakar Szabolcs (VMI). | Térképgrafika: Bíró Tünde, Magyar Balázs | A szerkesztőség e-mail címe:
paletta@uni-eszterhazy.hu | Tel.: +36 (36) 520 400/2102 | Megjelent 5000 példányban. ISSN 1589-0147
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„A tizedes meg a többiek”
Érdekvédelmi szervezet révén igyekszünk minden felmerülő kérdésben
vagy problémában maximális segítséget
nyújtani hallgatótársaink számára a tanulmányaik során, természetesen teljes
diszkréció mellett. Ezen felül fontos az
egyetemi élet és a jó hangulat biztosítása is, hiszen ez az időszak életük egyik
legszebb része, amihez mi kötelességünknek érezzük hozzátenni – például
rendezvények szervezésével –, kikapcsolódást nyújtva azon időszakokra, ami-

kor szeretnétek az iskolapadon kívül is
eltölteni egy kis időt.
Intézményünk három campuson működik, így ehhez a különleges felépítéshez
igazodik a hallgatói önkormányzat struktúrája is. Minden campus saját hallgatói
önkormányzattal rendelkezik, melyek
képviselőit hallgatóink saját maguk, közvetlenül választják. A campusok önkormányzatai delegálják és választják meg
az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatot, az
EHÖK-öt, amely ellátja az egyetemi szintű

Általános információk

KŐVÁRI VIKTOR

érdekképviseletet, koordinálja és segíti a
campus HÖK-ök munkáját, valamint szervezi az összegyetemi programokat.
Az önkormányzat demokratikus úton
megválasztott képviselőit Egerben két
helyszínen is megtalálod. Az ECHÖK és
az EHÖK a B épület ügyfélfogadási irodájában vár téged. A campus HÖK kifejezetten az egri hallgatók számára szervez programokat, képviseli érdekeiket,
az EHÖK pedig intézményi szinten foglalkozik a hallgatói érdekképviselettel.

SÜTŐ GERGŐ

Irodavezető
kovari.viktor@uni-eszterhazy.hu

Elnöki megbízott
suto.gergo@uni-eszterhazy.hu

CSŐKE ALEXANDRA

TÓTH TAMÁS
Rendezvényekért és
kultúráért felelős elnökhelyettes
toth.tamas@hok.uni-eszterhazy.hu

Gazdasági asszisztens
csoke.alexandra@uni-eszterhazy.hu

Keress minket bizalommal!
ZAJA BARBARA
Elnök
zaja.barbara@hok.uni-eszterhazy.hu

KIS DALMA RÓZA
PR és kommunikációért felelős
elnökhelyettes
kis.dalma@hok.uni-eszterhazy.hu

MÁCSIK DOROTTYA
Rendezvényekért és sportért felelős
referens
macsik.dorottya@hok.uni-eszterhazy.hu

KAPCZÁTH MILÁN
Kollégiumi ügyekért felelős referens
kapczath.milan@hok.uni-eszterhazy.hu
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MOTOLAI ANNA DÓRA
Tanulmányi ügyekért felelős
elnökhelyettes
motolai.anna@hok.uni-eszterhazy.hu

TAMÁS ANETT
PR és kommunikációért felelős
referens
tamas.anett@hok.uni-eszterhazy.hu

LÁNYI MARTIN
Külügyi referens
lanyi.martin@hok.uni-eszterhazy.hu

KOSKA ZSANETT
Elnöki asszisztens
koska.zsanett@hok.uni-eszterhazy.hu

Személyesen: B épület, EHÖK iroda • Telefonon: +36 (36) 520-400/4326 • E-mailben: hok@uni-eszterhazy.hu
Személyes és telefonos ügyfélfogadási idő: munkanapokon 10.00 - 14.00 • Weboldalunk: hok.uni-eszterhazy.hu

Bizottságok
Tudományos Diákköri Bizottság
Elnök: dr. Verók Attila egyetemi docens, Kulturális
Örökség és Művelődéstörténeti Tanszék
A épület, Eger, Eszterházy tér 1.
Szoba: 332
verok.attila@uni-eszterhazy.hu
+36 (36) 520 400/2126

Hallgatói Ügyek Bizottsága
Elnök: dr. Csáfor Hajnalka mb. oktatási, képzésfejlesztési és
tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettes
A épület, Eger, Eszterházy tér 1.
Szoba: 228
csafor.hanjalka@uni-eszterhazy.hu
+36 (36) 520 400/2088

Kreditátviteli Bizottság
Elnök: Kalóné Szűcs Erzsébet
A épület, Eger, Eszterházy tér 1.
Szoba: 127
kalone.szucs.erzsebet@uni-eszterhazy.hu
Telefon: +36 (36) 520 400/2017

Egyetemi Szociális és
Ösztöndíjbizottság
Elnök: Becsei Lilla
Duális Képzési Bizottság
Elnök: dr. Csáfor Hajnalka

Házi feladat!

Memóriagyakorlat: tanuld meg az egyetem himnuszának szövegét, hidd el, menni fog :)
Áldott kezek alkotása
Tudományok palotája
Vegyen körül tégedet!
Tedd fel reá életed!
Tedd fel reá életed!

Igy döntvén a végtelennel
Jegyezted el tenmagad
Sorsodul a szakadatlan
Küzdelmet választottad

Szállj magasba dallam
szárnyán!
Visszazeng a nagyvilág
Várunk téged sorainkba
Az Eszterházyn légy diák!
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„Agymanók”
Rövidítések, amelyekkel az egyetemi évek alatt találkozni fogsz
HÖK: Hallgatói Önkormányzat

A HÖK az egyetemen található érdekképviseleti szervezeti egység, amelyet
hallgatók irányítanak – lásd 8. oldal.

KOLLBIZ: Kollégiumi Bizottság
Az egyetem kollégiumi közösségi életének összehangolását, a kollégista
hallgatók egyedi érdekképviseletét a
Kollégiumi Bizottság végzi. Feladatuk a
kollégium működésének és a kollégista hallgatóknak a segítése, a mindennapok színesebbé tétele.

TO: Tanulmányi és

TVSZ:

Feladatai a hallgatókkal kapcsolatos
nyilvántartások vezetése, tanulmányi
ügyek intézése, a hallgatók tájékoztatása a tanulmányi kötelezettségeikről,
azok teljesítésének módjáról, a hallgatói
pénzügyek (be- és kifizetések) koordinálása és a végzett hallgatók bizonyítványainak, okleveleinek és oklevélmellékleteinek, valamint kreditigazolásainak
előkészítése és kiállítása.

Ez a dokumentum tartalmazza az Eszterházy Károly Egyetem hallgatóinak
tanulmányait szabályozó előírásokat, a
hallgatók jogait és kötelességeit. Megtalálható a Szervezeti és Működési Szabályzatban, az uni-eszterhazy.hu weboldalon
a Közlemények menün belül található
Szabályzatok almenüpontban.

Oktatásszervezési Osztály

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Az órák típusai
Gyakorlati tárgy (szeminárium)

Kollokviumos tárgy (előadás)

Kiscsoportos tanóra, ahol az oktató elvárja a hallgatóktól a
hétről hétre történő rendszeres készülést és az órákon való
aktív részvételt. A hallgatók házi feladatokat kapnak, beszámolókat készítenek, esszéket, házi dolgozatokat írnak, valamint ZH-kon is számot adhatnak tudásukról. A szeminárium gyakorlati jeggyel zárul, amelyet a féléves teljesítmény
alapján ítél meg az oktató. Az órákon kötelező a részvétel.
Az oktató határozza meg a hiányzások lehetséges számát,
melyeket azonban igazolni kell.

Általában nagycsoportos tanóra, amely vizsgával zárul. A
diákok az előadáson passzív szerepet játszanak, tehát figyelnek és jegyzetelnek, de tudásukról nem kell számot
adniuk a szorgalmi időszak alatt. Az előadások anyagát
(valamint a vizsgára előírt más követelményeket) a vizsgán
kérik majd számon.

Amit a tárgyfelvételről tudni kell
Tanegység
A tantárgy felsőoktatási megfelelője.

A tanév felépítése
Szemeszter
Az egyetemi oktatás szemeszterekre = félévekre tagolódik. Minden
félévnek két része van: a szorgalmi
időszak, amely nagyjából 15 hét hos�szúságú, majd pedig a vizsgaidőszak,
amely 6 hét hosszúságú.

Szorgalmi időszak

Neptun
A Neptun rendszert a felsőoktatási
intézmények használják tanulmányi,
pénzügyi, oktatásszervezési feladataik
adminisztrálására, adatkommunikációs, valamint az oktatással kapcsolatos
tevékenységek elvégzésére.

ír, kiselőadásokat tart, esszéket ír és
természetesen bulizik.

Vizsgaidőszak
Nincsenek órák, a
hallgatók a kollokviumos órák vizsgáira
készülnek és vizsgáznak.

Tanegységlista/Mintaterv

Ilyenkor a hallgató előadásokat és
szemináriumi órákat látogat, ZH-kat

A jegyszerzés és számonkérés formái
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Kötelezően választható
tanegység
Azon tanegységek, melyek teljesítése
bizonyos mennyiségig kötelező.

Szabadon választható
tanegység
Azon tanegységek, melyek a tanulmányok ideje alatt szabadon felvehetők, hogy meglegyen a szükséges
kreditszám.

Az a szakonként változó lista, amely
előírja, hogy a hallgatónak a tanulmányai alatt milyen tárgyakat, milyen
sorrendben kell teljesítenie. (Neptun/
Tanulmányok/Mintaterv)

Előfeltétel

Tanegységfelvétel

Specializáció

Az új félév kezdete előtt a tanegységek
Neptunban történő felvétele.
(Neptun/Tárgyak/Tárgyfelvétel)

A specializáció olyan szabadon választható képzési csomag, amelyet az
egyes szakok saját alapszakos hallgatóik számára hirdetnek meg. Az adott
szak részét képezi, önálló szakképzettséget nem ad, speciális szaktudást
biztosít.

ZH: Zárthelyi dolgozat

Vizsga

Megajánlott jegy

Kötelező tanegység

A gyakorlati órákhoz tartozó számonkérés, a témazáró nagydolgozat felsőoktatási megfelelője. Nem minden
oktató írat, de általában egy félévben
1-2-3 zárthelyit kell írni a tantárgy teljesítéséhez.

A félév végén a kollokviumos tárgyakból vizsgát kell tenni, amely a félévet
átfogó előadások anyagából kér számon, kiegészítve az egyéb követelményekkel.

Az oktató a hallgatónak a szorgalmi
időszakban nyújtott teljesítménye, tudományos diákköri munkája alapján
jegyet ajánlhat meg. A hallgató a megajánlott jegyet nem köteles elfogadni,
ez esetben azonban vizsgáznia kell.

A mintatervben előírt azon tanegységek, melyeket kötelező teljesíteni.

Bizonyos tantárgyakhoz előfeltétel tartozik, azaz csak akkor tudod a tárgyat felvenni vagy teljesíteni, ha az ahhoz előírt
előfeltételi tárgyat már teljesítetted.

elvégzendő tantárgyak súlyozására
szolgálnak: minél több kreditet ér egy
tantárgy, elméletileg annál nehezebb
elvégezni. Szemeszterenként minimum 30 kreditet érő tantárgyat kell
felvenned. (Pl.: 3 éves képzésnél 6 félév * 30 kredit = 180 kredit)
A választásban és az ütemezésben
segít a szak mintatanterve.

Tanegységkód
Minden tanegységnek megvan a saját
egyedi kódja. Pl: NBB_TR146G2. Ami
számodra ebből lényeges, az az utolsó
két karakter. Az utolsó előtti betű G,
illetve K betű lehet. Ez az óra típusát
jelzi, azaz azt, hogy egy óra gyakorlati,
vagy kollokviumos. Az utolsó szám
pedig az óra kreditértékét
jelzi. A példában említett
kód egy gyakorlati, 2
kreditet érő tanegységhez tartozik.
Összeállította:
Fási Vivien

Kredit
A tantárgyak teljesítéséért tanulmányi pont, azaz kredit jár. A kreditek az
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Jó tanács: tanulmányozd a Hallgatói Követelményrendszer című szabályzatot
(megtalálod az egyetem honlapján, a Közlemények, Szabályzatok menüpontban),
nagyon fontos információkat tartalmaz!

„Aranyélet”
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Általános információk

Az Eszterházy Károly Egyetem hallgatójaként
a következő támogatásokra pályázhatsz

ÖSZTÖNDÍJ NEVE

Ki pályázhat?

Mekkora
összeg?

Mennyi időre?

ALAPTÁMOGATÁS*

nappali tagozatos, állami ösztöndíjas, első beiratkozott félévét
kezdő, szociálisan rászoruló** hallgató

min.
83.300 Ft

egyszeri

EKE

ALUMNI ÖSZTÖNÍJ*

nappali tagozatos, önköltséges, legalább 350 felvételi ponttal és
egyeneságbeli rokonnal rendelkező

önköltségi
díj 20%-a

10 hó

EKE

ARANY JÁNOS
ÖSZTÖNDÍJ*

nappali tagozatos, állami ösztöndíjas, AJTP-ban részt vett
hallgató

25.000 Ft

5 hó

EKE

BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJ*

nappali tagozatos, szociálisan rászoruló** hallgató

5-10.000 Ft

10 hó

települési
önkormányzat

JÓ TANULÓ, JÓ
SPORTOLÓ ÖSZTÖNDÍJ*

kimagasló sporttevékenység és jó tanulmányi eredmény (férﬁ és
női) elért hallgató

50.000 Ft

tanéven-ként
1 alk.

EKE

KIEMELT TANULMÁNYI
ÖSZTÖNDÍJ*

nappali tagozatos, állami ösztöndíjas, minden alapszak legjobb
tanulmányi teljesítményét elérő hallgató

100.000 Ft

5 hó

EKE

KLEBELSBERG KÉPZÉSI
ÖSZTÖNDÍJ**

magyar anyanyelvű, egységes, osztatlan tanárképzésben illetve
gyógypedagógia alapképzésben részt vevő hallgató

min.
25.000 Ft

5 hó

Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ

KOLLÉGIUMI KÖZÉLETI
ÖSZTÖNDÍJ*

példás kollégiumi közösségi tevékenységet nyújtó kollégista
hallgató

25.000 Ft

tanévenként 1
alk.,
kollégiumonként 1 fő

EKE

KÖZÉLETI TUDOMÁNYOS
ÖSZTÖNDÍJ*

nappali tagozatos, önköltséges, első évfolyamos, legalább 300
felvételi ponttal rendelkező, aki Diákhitel 2 igénybe vételével
ﬁnanszírozza tanulmányait

40*
felvételi
pont

10 hó

EKE

MINERVA TUDOMÁNYOS
ÖSZTÖNDÍJ*

első beiratkozott félévében járó, alap- osztatlan képzésben tanuló,
OKTV, SZÉTV, TUDOK 1-10. helyezést elérő hallgató

20.000 Ft

5 hó

EKE

MINERVA TUDOMÁNYOS
ÖSZTÖNDÍJ
(MESTERKÉPZÉS)*

első beiratkozott félévében járó, mesterképzésben tanuló, OTDK
1-3. helyezést elérő hallgató

30.000 Ft

5 hó

EKE

NEMZETI
FELSŐOKTATÁSI
ÖSZTÖNDÍJ**

nappali tagozatos, alap-, mester- vagy osztatlan képzésben
tanuló, 2 lezárt félévvel és 55 teljesített kredittel rendelkező
hallgató

40.000 Ft

10 hó

EKE

RENDSZERES
SZOCIÁLIS
ÖSZTÖNDÍJ*

nappali tagozatos, állami ösztöndíjas szociálisan rászoruló
hallgató

min.
16.600 Ft

5 hó

EKE

RENDKÍVÜLI
SZOCIÁLIS
ÖSZTÖNDÍJ*

nappali tagozatos, állami ösztöndíjas hallgató szociális helyzete
váratlan romlásának enyhítésére

min.
20.000 Ft

félévente egy
alkalom

EKE

TANULMÁNYI
ÖSZTÖNDÍJ*

nappali tagozatos, állami ösztöndíjas, legalább egy lezárt félévvel
rendelkező hallgató

min.
8.300 Ft

5 hó

EKE

ESZTERHÁZY ÖSZTÖNDÍJ

nappali tagozatos, állami ösztöndíjas, az adott campuson állandó
lakcímmel rendelkező hallgató

15.000 Ft

5 hó

EKE

GÁRDONYI ÖSZTÖNDÍJ

hátrányos helyzetű, pedagógus képzési területen
tanulmányokat folytató, nappali tagozatos, állami ösztöndíjas,
az adott campus járásában állandó lakcímmel rendelkező
hallgató

11.000 Ft

5 hó

EKE

JUNO ÖSZTÖNDÍJ

állami ösztöndíjas, CSED, GYES, GYED támogatásban részesülő
hallgatók

15.000 Ft

5 hó

EKE

HALLGATÓK A
FOGYATÉKOSSÁGGAL
ÉLŐ HALLGATÓKÉRT
ÖSZTÖNDÍJ

fogyatékossággal élő hallgatók személyi segítőinek támogatása

10.000 Ft

5 hó

EKE

Egyetem hírnevét öregbítő
ösztöndíj

kiemelkedő országos vagy nemzetközi tudományos,
tanulmányi/szakmai, sport vagy művészeti tevékenységet végez

Max.
60.000 Ft

félévente
egy alkalom

EKE

* Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói térítési és Juttatási Szabályzat
** Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

Kihez kell
pályázni?

Térítési díjak
Önköltséges finanszírozási forma

A hallgató köteles az adott félévre meghatározott költségtérítési
díj/önköltség felét, illetve a képzési idő lejárta után az alapdíjat a
tárgyvéglegesítési időszak első napjáig megfizetni. A költségtérítési
díj/önköltség második részletét, illetve képzési idő letelte után a
kreditek után kiírt részletet minden év október 31-ig, illetve március 31-ig köteles megfizetni. Mentesség, illetve további részletfizetés
nem adható.
A költségtérítés/önköltség befizetés módja:
a) gyűjtőszámlára történő banki átutalással két részletben (ekkor a közlemény rovatba fel kell tüntetni a NEPTUN-azonosítóját NK- jelzés után – pl. NK-ABC123),
b) átutalásos számla alapján (a regisztrációs időszakot megelőzően számlakérő lapot kell benyújtani a tanulmányi nyilvántartó rendszeren keresztül).

Kollégiumi díjak

Kollégiumi regisztrációs díj (tanévenként 1 alkalommal fizetendő):
5000 Ft
Kollégiumi térítési díjak:
• Sas Úti Kollégium: 11000 Ft/fő/hó
• Almagyardombi Kollégium: 16000 Ft/fő/hó
• Leányka Úti Kollégium: 17000 Ft/fő/hó
• Szakkollégiumok: 12000 Ft/fő/hó
• Leányka apartmanok: 19000 Ft/fő/hó
• Sportkollégiumok: 12000 Ft/fő/hó
• Dezső Lajos Kollégium (Sárospatak): 9000 Ft/fő/hó
• Zirzen Janka Kollégium (Jászberény): 13000 Ft/fő/hó
Önköltséges/költségtérítéses, levelező tagozatos, valamint a képzési időn túli államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgató a
kollégiumi díjon felül 12000 Ft/hó többletköltséget köteles megfizetni. A kollégista hallgatók érdekképviseletét az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat részeként működő Kollégiumi Bizottságok látják el.

• Az államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas
hallgatók által ingyenesen igénybe vehető 10%-on felül felvett kreditekért kreditenként (maximum 5%): 6000 Ft
• Vizsgaismétlési díj ugyanabból a tantárgyból tett harmadik
vizsgáért: 3000 Ft
• Vizsgaismétlési díj ugyanabból a tantárgyból tett negyedik és
további vizsgáért: 5000 Ft
• Számlakérő lap késedelmes leadása esetén, illetve a számlázási cím módosítása miatt új számla kiállításakor: 3000 Ft
• Diákigazolvány érvényesítő bélyeg ismételt kiadásakor (indokolt esetben legfeljebb egy alkalom félévente): 5000 Ft
• Költségtérítés/önköltség, diákotthoni/kollégiumi térítési díj,
térítési, egyéb díj befizetési kötelezettség határidőre történő elmulasztása miatti késedelmi díj (10000 Ft és alatta):
1000 Ft/tétel
• Költségtérítés/önköltség, diákotthoni/kollégiumi térítési díj,
térítési, egyéb díj befizetési kötelezettség határidőre történő elmu lasztása miatti késedelmi díj (10001 Ft és fölötte):
2500 Ft/tétel
• Tantárgyi tematika (ugyanazon tantárgyból) második vagy
további kiadása: 500 Ft/db
• Igazolatlan távolmaradás kollokviumi vizsgáról: 3000 Ft
• Igazolatlan távolmaradás szigorlati vizsgáról: 5000 Ft
• Ugyanazon tanegység 3. és további felvétele esetén: 4000 Ft
• Neptun nyilvántartó rendszerben meghatározott fizetési
módtól való eltérő befizetés esetén: 2500 Ft
• Hibás diákhitel-igénylő/módosító adatlap pótlása: 1000 Ft
• Adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása: 2000 Ft
• Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály, valamint a dékáni
hivatalok, illetve az egyetem más egysége, bizottsága által
meghatározott határidő elmulasztása esetén: 4000 Ft
• Korábbi tanulmányok elismerése, tanegység beszámítás
500 Ft/tanegység
Az aktuális térítési díjakat megtalálják a hallgatói követelményrendszeren belül a térítési és juttatási szabályzatban.

További térítési díjak

• Határidőn túli beiratkozás/bejelentkezés: 3000 Ft
• Határidőn túli vizsgára jelentkezés: 2000 Ft
• Határidőn túli tantárgytörlési, -felvételi díj (tantárgyanként):
2000 Ft
• Gyakorlatokra jelentkezés elmulasztása, gyakorlati igazolások, naplók késedelmes beadása: 3500 Ft
• A Neptunban utólag engedéllyel felvett tanegység (tantárgyanként): 2000 Ft
• Szakdolgozat/diplomamunka témaválasztásának késedelme/módosítása: 3000 Ft
• Szakdolgozat/diplomamunka késedelmes beadása, feltöltése: 5000 Ft
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Minden kezdetnél az első lépések megtétele a legnehezebb, és ez pontosan így lesz az egyetemi éveid megkezdésénél is.
Sokak számára nagyon izgalmas elköltözni hazulról, de ugyanakkor ez kissé nyomasztó és félelmetes is lehet. Új közösségbe kerültök, mások lesznek a szabályok, önállóbbá és felelősségteljesebbé kell válnotok. Régen én is ugyanebben a
helyzetben voltam, mint most ti vagytok, viszont az elmúlt évek során rengeteg tapasztalatra tettem szert, amelyekből
most szeretnék nektek valamennyit átadni.

MOZDULJ KI ÉS BARÁTKOZZ!

FORDULJ HOZZÁNK BIZALOMMAL!

Más gólyák is ugyanezen mennek keresztül, valószínűleg ők
sem ismernek még senkit az egyetemen. Hagyj magadnak
időt, hogy barátokat szerezz, semmiképpen se érezd magad rosszul, ha ez nem az első nap sikerül. Ne zárkózz be és
ne vond ki magad a programok alól, mert úgy nehéz lesz a
beilleszkedés. Legyél bátor az első hetekben, és merj hozzászólni a lakótársaidhoz, csoporttársaidhoz!

A Hallgatói Önkormányzat (HÖK) képviselői készséggel állnak
rendelkezésedre, bármiről is legyen szó. Keresd őket bizalommal! A HÖK weboldalán (hok.uni-eszterhazy.hu) megtalálod
őket név szerint, elérhetőségekkel együtt. AZ EHÖK iroda is
nyitva áll előtted, minden hétköznap 10:00 és 14:00 között. Bármivel kapcsolatban kérdésed adódna, várlak személyesen az
irodában, vagy írj nekem online felületen és örömmel segítek.

ISMERD MEG A VÁROST!

EGYETEMI MUNKALEHETŐSÉGEK!

A környezet felfedezése segít abban, hogy beszerezd a mindennapi egyetemi élethez szükséges dolgokat, és találj pár
helyet a kikapcsolódásra, szórakozásra. Ebben a Gólyaszámban szerepel campustérkép, amit használva az első héten
csak sétálgass az épületek között, tapasztald meg mennyi
idő egyik helyről eljutni a másikig, közben pedig tartsd nyitva
a szemed, és fedezd fel a várost! Ez nagyon fontos, hiszen a
következő néhány évet ebben a környezetben fogod tölteni,
így tehát lényeges az, hogy már az elején megszeresd a várost, a campust, az egyetemet.

Minden tanévben számtalan lehetőség nyílik arra, hogy
hallgatói segítőként dolgozz az egyetemi rendezvényeken.
Ezeket a lehetőségeket az EKE Hallgatói Munkacsoportban
szoktuk közzétenni, ahová megéri csatlakozni és megéri a
tanulmányok mellett dolgozni, mert:
• többletpontokat jelent a kollégiumi felvételi pályázatnál
• többletpontokat jelent a nemzeti felsőoktatási pályázatnál
• közéleti ösztöndíj jár az elvégzett munka után
• betekintést nyújt az egyetemi élet körforgásába
• tapasztalatszerzési és kapcsolatépítési lehetőség

LEGYÉL RÉSZESE!
Gólyatábor, Gólyahét, Gólyabál, egyetemi bulik, sport- és kulturális rendezvények, és még számtalan nagyszerű program vár
rád az egész tanév során. Jelenj meg ott, ahol csak tudsz, légy
aktív részese az egyetemi életnek, mert ez majd segít, hogy
több embert ismerj meg és csökkenti a honvágyat is. Ráadásul
minőségi és színvonalas programokat szervezünk hétről hétre
azért, hogy visszatekintve majd azt mondhasd el másoknak: az
egyetemi évek tényleg csodálatosak és pótolhatatlanok.

NE ESS PÁNIKBA!
Nagyon sok hallgató stresszes amiatt, hogy mi történik akkor,
ha egy tárgya nem sikerül elsőre. Már most vésd jól az eszedbe, hogyha megbuksz egy tárgyból, még nem dől össze a világ! Majd a következő félévben jobban felkészülsz, és akkor
biztosan sikerülni fog.
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HÖOK Mentorprogram
FELSŐOKTATÁSI MENTORHÁLÓZAT
A program országos szintű, melyet 2005-ben az Oktatási és Kulturális Minisztérium hozott létre. Jelenleg az Innovációs és
Technológiai Minisztérium részeként működik, de a célja ugyanaz maradt.

Mi is a HÖOK Mentorprogram célja?
A HÖOK Mentorprogram az alapszakos, halmozottan hátrányos helyzetű elsőéves hallgatókat segíti az egyetemen való
eligazodásban, és az ottani életbe való beilleszkedésben.
Célja, hogy azon hallgatók, akik szociális vagy családi helyzetük miatt hátránnyal érkeznek az egyetemre, ugyanolyan
esélyekkel és lehetőségekkel rendelkezzenek mint társaik,
csökkentve ezzel az esélyegyenlőtlenségeket. Ez a támogatás mind az egyetemi életben, mind pedig az egyetem utáni
elhelyezkedésben is nagy segítség lehet a tanulók számára.

Hogyan működik?
Az az elsőéves hallgató, aki felvételt nyert a programba, kap
maga mellé egy személyes segítőt, egy mentort, aki két szemeszteren át (vagyis az első egyetemi évben) támogatja és
segíti tapasztalatával.

A mentor a mentorálttal (első éves hallgatóval) azonos
intézményben és azonos szakon tanuló felsőbb éves tanuló,
aki nemcsak szociálisan segíti a mentoráltját, hanem tanulmányi és adminisztrációs kérdésekben is megfelelően tud
a hallgató segítségére lenni. Továbbá az aktuális egyetemi
programokról, ösztöndíj-lehetőségekről és pályázatokról
naprakész, pontos információval szolgál a mentoráltaknak.

A programról bővebb információt találsz itt:
Honlap: mentor.hook.hu
Facebook: facebook.com/hookmentorprogram
Instagram: instagram.com/mentorprogram
Országos programvezető: Boronkay Takács Réka
e-mail: boronkay.takacs.reka@hook.hu
Régió koordinátor: Gál Emma
Intézményi koordinátor: Pintér Noémi
Észak-magyarországi régió e-mail: egermentor@hook.hu

TANULMÁNYI ÜGYEK INTÉZÉSE!
Nem árt tisztában lenni azzal, hogy ki is a tanulmányi
előadód. Ő az a személy, akire tudsz majd támaszkodni,
amikor tanulmányi ügyekben kérdések merülnek fel benned. Lépj be a Neptun rendszerbe, kattints a Tanulmányok
menübe, majd válaszd a Képzési adatok almenüt. Ott meg
fogod találni az ügyintéző nevét, akinek az elérhetőségeit az
online intézményi telefonkönyvben keresheted. Menj fel az
iig. uni-eszterhazy.hu weboldalra, jobb oldalt írd be a telefonkönyv keresőjébe a nevet, és máris megkapsz minden
fontos infót az illetőről (iroda, email cím, telefonszám).

AZ OKTATÓK IS EMBEREK!
Ha úgy érzed, nem érted az anyagot, vagy valamilyen gondod van a tanulással, akkor ezt igenis jelezd az oktatónak
óra után, vagy menj be hozzá a fogadóórára és kérj segítséget! Ne maradj le és ne add fel azért, mert nem merted
megszólítani az oktatódat! Szerencsére ezen az egyetemen
segítőkész és barátságos oktatók vannak, akik biztosan segíteni fognak neked.

Illusztráció: Szabó Natália/ instagram: @natalia.timea

„A tökéletes trükk”

Kővári Viktor
EHÖK irodavezető

Általános információk
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Mi a Stipendium Hungaricum program?
Magyarország, és a partnerországok oktatásért felelős minisztériumai közötti nemzetközi megállapodások alapján
az egyes partnerországok meghatározott számú kvótára
jelölhetnek leendő hallgatókat Stipendium Hungaricum
ösztöndíjra. A hallgatók a megállapodásban rögzített tudományterületeken, rész- vagy teljes képzésen vehetnek részt
alap-, mester- vagy doktori szinten, valamint felsőoktatási
előkészítő tanulmányokon, ha felvételt nyernek az adott intézmény képzésére.
Mi a Stipendium Hungaricum mentorhálózat?
Az SH Mentorhálózat a HÖOK kortárssegítő programja,
amelyben magyar hallgatók segítik a Stipendium Hungaricum (SH) ösztöndíjprogram állami támogatásával egyetemeinkbe és főiskoláinkba érkező, külföldi hallgatók beilleszkedését, és hogy minél jobban megismerjék hazánkat és a
magyarországi életet.

Hallgatói Támogató Rendszer
A Hallgatói Támogató Rendszer (HTR) célja, hogy az Eszterházy Károly Egyetem hallgatói a képzésük teljes ideje alatt
minden olyan tanulmányi, tanulási, pályaorientációs, karriertervezési információt, életvezetési, mentálhigiénés tanácsot
megkaphassanak, amelyek a sikeres diplomaszerzéshez, valamint a választott hivatásuk majdani professzionális műveléséhez is hozzájárulnak. A hallgatókat az egyetemei évek során

szakfelelősök, oktatói szakmentorok, hallgatói szakreferensek,
valamint különböző szervezetei egységek (például Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály, dékáni hivatalok, intézetek
és tanszékek, Kortárssegítő Mentálhigiénés Tanácsadó Iroda
- KoMeTI) munkatársai segítik, akikhez bizalommal fordulhatnak. A HTR fejlesztés alatt lévő online felülete a 2020/2021-es
tanévben aktiválódik.

Tanítsunk Magyarországért
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Számos tehetséges hazai fiatal már a középiskolát követő továbbtanulás, pályaválasztán során elvész, ezért a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) egy olyan kortássegítő hálózat kiépítését indította el, ami segít elérni és a felsőoktatásba történt bekerülést követően felkarolni a tehetségeket. A Tehetségmentor Program centrumában a tehetséges
fiatalokat, oktatók, kutatók mellett kortárs mentorok is segítik a tehetségük kibontakoztatásában.
EKE Intézményi koordinátor: Motolai Anna Dóra (motolai.anna@hok.uni-eszterhazy.hu)

Keresd a „Tanítsunk Magyarországért” szabadon választható kurzust a Neptunban és csatlakozz
a mentorok csapatához! Mi is ez a program? Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM),
az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), illetve az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (IFKA). valamint a HÖOK együttműködésével életre hívott program
célja, hogy a hátrányos településeken élő gyerekek számára megteremtse a lehetőséget arra,
hogy sikeresen tanuljanak tovább és helyezkedjenek el a munkaerőpiacon. A TM 4 fő pilléren
nyugszik: egyetemi mentorprogram, középiskolás mentorprogram, HÖOK mentorprogram és
vállalati mentorprogram. A programról minden fontos információt megtalálsz a QR alatt:
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Kedves Hallgatótársaim!
Bizonyára hatalmas megkönnyebbülés töltött el benneteket, mikor
nyilvánosságra hozták a pontokat. Én
is így voltam vele. Óriási kő esett le a
szívemről, és mérhetetlen boldogság
töltött el, de másnap már azon kattogott az agyam, hogy milyen lesz az
egyetem.
Engedjétek meg nekem, hogy köszönthesselek benneteket az Eszterházy Károly Egyetem falai között! Ne
aggódjatok, a legjobb helyre kerültetek! Az itt töltött évek alatt a legszebb
emlékekre, élményekre, barátságokra
tehettek szert. Garantálhatom, hogy
egyetemünk mind az oktatás, mind a
szórakozás szempontjából teljesen ki
fogja elégíteni az igényeiteket.

Az Egri Campus elnökeként rendelkezésetekre állok kollégáimmal annak
érdekében, hogy nektek a lehető leggördülékenyebben menjen az egyetemi élet.
Boldogságban, sikerekben, és legfőképp élményekben gazdag egyetemi éveket kívánok mindenkinek!
Remélem, minél hamarabb megtapasztaljátok majd, hogy pontosan mi
is az a bizonyos „Eszterházy-érzés”,
melyet sokszor fogtok még nálunk
hallani.

Kétszázötven év múlva azonban ez
az álom valósággá vált, addig azonban
több neve is volt az intézménynek:
Egri Érseki Tanítóképző, Pedagógiai
Főiskola, Egri Tanárképző Főiskola, Ho
Si Minh Tanárképző Főiskola… 1990-től
felvette a püspök nevét, tíz év múlva
pedig – elhagyva a tanárképző kifejezést - Eszterházy Károly Főiskolaként
működött.
2016. július elsejétől végre le lehet
írni, ki lehet mondani, fel lehet fogni, át
lehet élni azt, hogy Egernek egyeteme
lett. Ráadásul három kiváló intézmén�nyel lett teljes az egyetemi paletta: a
gyöngyösi, a jászberényi és a sárospataki campus kínálatával. A Mátra kapuja,
a Jászság „fővárosa” és a Bodrog-parti
Athén a gazdaság- és agrártudomány, a
tanító- és óvodapedagógus-képzés sok-

sok évtizedes hagyományával,
tudásával
erősítette a
létrejött egyetem képzésrendszerét.
A képzés három campuson, öt karon
– bölcsészettudományi és művészeti,
gazdaság- és társadalomtudományi,
pedagógiai, természettudományi és
informatikai karon -, alapszakokon
(BA/BSc) és mesterszakokon (MA/
MSc) közel egyenlő arányban folyik - a
bölcsészettudományok, a pedagógusképzés, a gazdaság- és társadalomtudományok, a természettudományok,
az informatika, a sporttudományok és
a művészetek terén - nappali, részidős,
valamint távoktatásos formában.
2013-tól az osztatlan tanárképzésben

		

Martinkovics Martin
elnök
Egri Campus HÖK

„Eredet”
TUDTAD?

Eger több
szempontból is szerencsés város: kiválóak a természeti adottságai, méltán híresek a
borai, rendkívül gazdag a történelme, és
olyan csodálatos építészeti kincsekkel
rendelkezik, mint például a Líceum. Az
a barokk stílusban épült Líceum, melyet Barkóczy Ferenc püspök kezdett
el építtetni 1761-ben Josef Ignaz Gerl
tervei alapján, de miután Eszterházy
Károly lett a püspök, ő folytatta az
építtetést. Az új püspök építészt váltott: Fellner Jakabra bízta a további
munkát. Több mint húsz évig készült a
Líceum, 1785-re fejezték be az építését. Eszterházy mert nagyot álmodni:
egyetemnek szánta az intézményt, de
Mária Terézia és II. József elérte azt,
hogy ez az álom ne valósuljon meg.
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több mint 50 szakpáron érhetőek el
a szakok. De itt még nincs vége… Az
egyetem felsőoktatási szakképzéseket, számos szakirányú továbbképzést, valamint duális képzést is kínál,
sőt, két doktori iskola is működik, így
a mai magyar felsőoktatásban elérhető valamennyi képzési szinten várják
a hallgatókat és a doktoranduszokat.
Ha a nyelvtanulás is fontos neked, jó,
ha tudod: az egyetem négy akkreditált
állami nyelvvizsgahellyel áll a nyelvvizsgázni szándékozók rendelkezésére.
Apropó nyelvtanulás… ösztöndíjaink
kaput nyitnak neked a nagyvilágra,
csak élj bátran a lehetőséggel!

Mi adjuk az élményt, te kapod a tudást - és ez nem egy üres szlogen. Az Eszterházy Károly Egyetemnek olyan különleges helyei vannak, ahol élményszerűen bővülhet a tudásod. Ilyen például a
Varázstoronyban látogatható Csillagászati Múzeum, a Planetárium, a Camera Obscura, vagy a több
mint kétszáz éve működő Egri Főegyházmegyei Könyvtár, illetve a csaknem egy hektáros területen lévő Botanikus Kert.

Nos, kedves Gólya, sikeres felvételiddel ennek a nagy családnak lettél a tagja. Nálunk építheted a karrierfészkedet, s
hogy ez sikerüljön, ahhoz mi adjuk az alapanyagot, a szellemi
táplálékot, a segítséget És ki tudja, talán valamelyik campus
városában építed majd családi fészkedet is…
Mindenesetre te már megtetted az első lépést: bejutottál,
itt vagy közöttünk. Nem a gólya hozott, nem is a jószerencse,
az csak elkísért J Te magad érted el ezt a sikert. Gratulálunk,

érezd jól magad nálunk és velünk, légy büszke eszterházys,
és ne feledd: ha néha még most fél lábon állsz is, az itt szerzett tudás, tapasztalat jó alap lehet arra, hogy stabilan, két
lábon állj az életben.
Vass Judit
főszerkesztő
Líceumi Paletta

Jó utat a diplomaosztóig, menj végig az úton sikeresen!
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EGY KIS
NAVIGÁCIÓ

Az intézmény főépületét, a Líceumot (3300 Eger, Eszterházy tér 1., A épület) nem könnyű szem
elől téveszteni, hiszen Eger központjában, Magyarország egyik legnagyobb templomával, az egri
bazilikával szemben található. A 18. századi épület mai napig hűen szolgálja a hallgatókat. Báloknak, konferenciáknak, kiállításoknak ad helyet.

Egri Campus

„Agymenők”
Tudományos Diákkör

A belvárosban található továbbá még
két épület:

A többi épületet az egri vártól nem
messze, a Leányka úton találod:

D épület

3300 Eger, Leányka út 6-8.

A kutatás iránt érdeklődő hallgatók a Tudományos Diákkör tagjává válhatnak. Minden tanszék rendelkezik tehetséggondozó
műhellyel, amelyek elérhetőségeit a TDK honlapján találod meg.
tdk.uni-eger.hu

B épület

C épület

G épület

Doktori iskolák

Érsekkerti épület

F épület

E épület

3300 Eger, Egészségház utca 4.
3300 Eger, Klapka György utca 12.

3300 Eger, Leányka út 4.
3300 Eger, Leányka út 2.

3300 Eger, Leányka út 6.

Az iskola két doktori iskolával is rendelkezik, ezzel lehetővé téve a történelem- és neveléstudomány legmagasabb szintjének
elsajátítását.
Történelemtudományi Doktori Iskola:
tortenelem.uni-eger.hu/hu/tort/phd
Neveléstudományi Doktori Iskola:		
ntdi.uni-eszterhazy.hu

3300 Eger, Leányka út 6.

Pedagógusképző Központ
Közlekedés az épületek között

Grafika: Bíró Tünde

Mint bizonyára sokatoknak feltűnt, az Egri Campus kissé tagoltan helyezkedik el a város szívében. A Líceum, a B épület és
az Érsekkerti épület a belvárosban, egymástól pár perc sétányi távolságra található, míg a többi épület és a kollégiumok a
„hegyen” találhatóak, azaz a Leányka úton. Ezek körülbelül 10 perc sétára vannak a belvárosi épületektől. Buszközlekedés
nincs, így nem árt iparkodni, ha a következő órád máshol van. Készíts be tízórait, uzsonnát, mert sokszor a 20 perces szüneted azzal fog telni, hogy rohansz egyik épületből a másikba.

Az egyetem ma is meghatározó szerepet játszik a hazai pedagógusképzésben. Az új osztatlan tanárképzés bevezetésével együtt
jött létre a Pedagógusképző Központ. Az önálló intézményi egység feladata a minőségi tanárképzés megteremtésének támogatása. Feladatkörei közé tartozik a felvételi- és vizsgaszervezés, gyakorlati képzés megvalósítása, a pedagógus-továbbképzés és a
tantárgypedagógiai fejlesztések támogatása.
pedagoguskepzokozpont.uni-eszterhazy.hu
Eger, Eszterházy tér 1.

EKE Gyakorlóiskola
Az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet a pedagógusképzésben
részt vevő hallgatók számára biztosít gyakorlati helyet. Itt szerezhetik meg első tapasztalataikat, amelyek később sokat segíthetnek
pedagógiai munkájuk során.
gyakorlo.uni-eszterhazy.hu
székhely: Eger, Barkóczy utca 5.
iskolaépület: Eger, Bartók Béla tér 4.

Nemzetközi Kapcsolatok Központja (NKK)
Egyetemünk gondoskodik arról is, hogy ne csak hazánkban tapasztald meg, milyen a hallgatói élet. Az NKK munkatársai olyan
programokban töltenek be koordinátori szerepet, mint az ERASMUS+ vagy a CAMPUS MUNDI program.
nkk.uni-eger.hu

6. Leányka Bisztró
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KÖNYVTÁR
Egerben a Líceumban várnak az egyetemi könyvtárosok a Tittel
Pál Könyvtárban. Itt közel 400 ezer kötetből válogathatsz, melynek
zömét kölcsönözni is tudod. A könyvtár gyűjti az egyetemen futó
képzések magyar nyelvű szakirodalmát, amelynek tanulmányaid
során nagy hasznát veheted. Idegen nyelvű szakirodalmat is találsz
angol, francia és német nyelven. A könyvtár gyűjtőköre az alábbi tudományterületekre terjed ki: bölcsészettudományok, társadalomtudományok, alkalmazott tudományok, természettudományok,
művészetek, sport, szépirodalom. A dokumentumok visszakereshetőségét és az olvasók kiszolgálását Corvina integrált könyvtári
rendszer biztosítja. A hagyományos szolgáltatások mellett (hely-

A Tittel Pál Könyvtár szolgáltatásai:

• beiratkozás: az egyetem hallgatói
számára ingyenes
• kölcsönzés: csak az érvényes diákigazolványod kell hozzá, ez egyben
az olvasójegyed is
• hosszabbítás: ne felejts el a kölcsönzéseid határidejének lejárta
előtt hosszabbítást kérni a még
szükséges kölcsönzéseidre, mivel a
könyvtári rendszer késedelmi díjat
számít fel a késve visszavitt könyvek
után (100 Ft/nap/könyv)
• könyvtárközi kölcsönzés: ha szükséged van egy könyvre, ami nincs
meg a könyvtárunkban, segítünk
megszerezni egy másik könyvtárból
• fénymásolás, nyomtatás, szkennelés:

benhasználat, kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, szaktájékoztatás, számítógéphasználat, reprográfia) egyre népszerűbbek az
online szolgáltatások (pl.: online elérhető könyvtári katalógus). A
könyvtár számos 24 órás elektronikus szolgáltatást biztosít a folyamatosan frissülő könyvtári portálon keresztül, ezt egészítik ki
a Facebook oldalon elérhető információk. A legfontosabb hazai és
nemzetközi tudományos adatbázisok is a rendelkezésedre állnak.
Az Egyetemi Archívumot alkotó négy repozitórium és a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) gondozásával is segítenek a könyvtárosok az oktatóknak és a kutatóknak, valamint részt vesznek az
egyetemi hallgatók kutatásmódszertani képzésében is.

térítés ellenében lehetőséged van a
könyvtárunkban az említett szolgáltatásokat igénybe venni A4-es lap
esetén 15 Ft/oldal, A3-as lap esetén
30 Ft/ oldal áron.
• gyermek- és babasarok: itt a kicsik
is jól érzik magukat
• előadások, kiállítások, nyári táborok:
tartalmas, színvonalas és szórakoztató kikapcsolódást nyújtanak

Nyitvatartás az Egri Campuson:

A nyitvatartás szorgalmi- és vizsgaidőszakban eltérő. Az aktuális nyitvatartás
megtalálható a könyvtár honlapján az
alábbi linken:
konyvtar.uni-eszterhazy.hu/hu/
ktarhu/eger-/nyitvatartas-701

Elérhetőségek:

Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál
Könyvtár
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: +36 (36) 520-400
tpk@uni-eszterhazy.hu
konyvtar.uni-eszterhazy.hu

Beiratkozás, kölcsönzés,
késedelmi díj. (A/113. terem)

Tel: +36 (36) 520-400 / 2183
Kovács Attila, informatikus könyvtáros
Varga István, szaktájékoztató

Főigazgatói iroda (A/311. TEREM)
Oszlánczi Krisztina
főigazgató
Tel: +36 (36) 520400/2219

TANULMÁNYI ÉS OKTATÁSSZERVEZÉSI OSZTÁLY (TO)
A TO-nak bizony sok feladata van, lássunk néhányat: hallgatókkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése, tanulmányi ügyek
intézése, a hallgatók tájékoztatása a tanulmányi kötelezettségeikről, azok teljesítésének módjáról, a hallgatói pénzügyek (ki- és
befizetések) koordinálása és a végzett hallgatók bizonyítványainak, okleveleinek és oklevélmellékleteinek, valamint kreditigazolásainak előkészítése és kiállítása, a tanulmányi nyilvántartó rendszer (NEPTUN) karbantartása, fejlesztése.

Részegységei:

a. Pénzügyi és Neptun Iroda,
b. Tanulmányi Nyilvántartó Iroda

Személyes ügyfélfogadási idő:
Kedd: 8.00-10.00, szerda 13.00-15.30, péntek: 8.00-11.00
Telefonos ügyfélfogadási idő: munkanapokon: 8.00-10.00
Irodák:
B épület, 29-32. iroda (3300 Eger, Egészségház u. 4.)
C épület, (3300 Eger, Leányka u. 4.)
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A Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály vezetője:
Varga Csilla
Tel.: +36 (36) 520-400/2232
varga.csilla@uni-eszterhazy.hu
Iroda: B épület, 32-es iroda
A Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály munkatársainak elérhetősége megtalálhat az Oktatási Főigazgatóság honlapján:
oktatas.uni-eszterhazy.hu/hu/okt_ig/szervezet/egri-campus

Hallottál már az
Eszterházy Kedvezménykártyáról?

Te tudod,
#mitszeretsz?
HA RÁJÖSSZ,
MÁR MEGTETTED
AZ ELSŐ LÉPÉST.
IGÉNYELJ OTP JUNIOR SZÁMLÁT ONLINE
0 FT-OS SZÁMLAVEZETÉSI-,
0 FT-OS BETÉTIKÁRTYA- ÉS
0 FT-OS INTERNETBANK-DÍJJAL!

Most itt az ideje! Fedezd fel Eger városát, egyél,
igyál, kávézz, vagy épp kapcsolódj ki az Eszterházy
Kedvezménykártya nyújtotta lehetőségekkel.
Számtalan partner, még annál is több kedvezmény,
és megannyi élmény, hogy egyetemista éveid alatt
ne maradj ki semmiből! Éttermek, szórakozóhelyek,
szolárium, kávézók, szabadulószoba, könyvesbolt és
még sok-sok hely vár rád!
Nincs más dolgod, mint kitöltve behozni az
igénylőlapot az EHÖK irodába, ahol 800 ft-ért
már tiéd is lehet az egyedi, névvel, Neptun kóddal
és érvényességi idővel ellátott plasztik kártya.
Ha a kártya a tiéd, k eresd a kedvezményeket és
szolgáltatóikat a Partnerlistán. A vásárlással, most
jó ügyet is szolgálsz, ugyanis a kártyák árából
befolyt összeget jótékony célra használjuk fel! Ne
habozz! Keresd az igénylőlapot és a partnerlistát a
hok.uni-eszterhazy.hu weboldalon, az Eszterházy
Kedvezménykártya - A kártyáról fül alatt.
Eszterházy Kedvezménykártya
– Élj a lehetőségekkel!

A tájékoztatás nem teljes körű, ezért az ajánlat részletes feltételeiről érdeklődj az
OTP Bank fiókjaiban és a honlapunkon közzétett üzletszabályzatból és hirdetményből.

OTP_Junior_Eneklos_Sajtomuti_82x210.indd 1

2020. 07. 23. 12:52:50
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„Életrevalók”

„Jóbarátok”

HALLGATÓI MUNKACSOPORT
Szeretnél hallgatói rendezvények szervezésében és lebonyolításában segíteni? Szeretnél intézményi munkákban részt venni?
Szeretnél betekintést nyerni egy-egy felvételi vizsga vagy éppen
záróvizsga milyenségébe? Szeretnél tapasztalatokat szerezni és
könnyű munkával közéleti ösztöndíjat szerezni? Szeretnél többletpontokat a kollégiumi felvételi eljárás során?
Amennyiben IGEN, akkor csatlakozz az egyetem dolgos kö-

zösségéhez, a HALLGATÓI MUNKACSOPORT-hoz az alábbi linken: facebook.com/groups/eke.hallgatoi.munkacsoport
Számtalan munkalehetőség vár rád a szakodtól és a tanulmányaidtól függetlenül: jegyzőkönyvvezetés, csoportvezetés, leltározás, pakolás, plakátozás és megannyi munkalehetőség, kiváló
órabérezéssel! Ne habozz tovább, csatlakozz most! A vizsgaidőszak
alatt és nyáron is biztosítunk munkákat, melyekre jelentkezhetsz.

KORTÁRSSEGÍTŐ MENTÁLHIGIÉNÉS TANÁCSADÓ IRODA (KoMeTI)

KEDVES GÓLYÁNK!
Hosszú utat tettél meg, hogy te is az Eszterházy-közösség tagja legyél, amelyhez ezúton is gratulálunk neked! A kemény munka
azonban még nem ért véget, hiszen elindultál a felnőtté, önállóvá válás rögös útján.
Sok új helyzettel szembesülsz ebben a félévben, amelyek nehézséget vagy legalábbis
kihívást jelenthetnek számodra, kérdéseket
vethetnek fel benned. Hogyan szerezz barátokat? Hogyan birkózz meg a ZH-írással
és a vizsgákkal járó stresszel? Hogyan tudsz
beilleszkedni? Kitől kérj jegyzetet? Mit tegyél,
ha hiányzik a családod? Hogyan oszd be az
idődet, hogy a hirtelen szerzett szabadság ne
menjen a tanulás rovására? Van azonban egy
jó hírem! Nem kell egyedül megbirkóznod az
akadályokkal, nem kell egyedül megtalálnod
a válaszokat! Ezekben és az ehhez hasonló kérdéskörökben tudnak neked segíteni

a Kortárssegítő Mentálhigiénés Tanácsadó
Iroda csapatának tanácsadói és önkéntesei. A KoMeTI csapata egy szakképzett tanácsadó-irodavezetőből, egy tanácsadóból,
valamint kortársakból áll, akik az egyetem
életében minden jó dolgot és nehézséget
megélnek, megéltek éppúgy, mint te. Szakmai felkészítést kapnak ezek hatékony kezeléséhez, így segítve TÉGED is. Egyéni, csoportos és közösségi programokat kínálunk,
melyek szolgálják az önismereted fejlődését,
a beilleszkedést, az ismerkedést, a tanulási
praktikák elsajátítását, az életpálya-tervezést, a szabadidő hasznos eltöltését… és még
sok más nehézség megoldásában tudnak
NEKED segíteni. Szolgáltatásainkról értesülhetsz a KoMeTI Facebook-oldalán, vagy keress meg bátran e-mailben a
bocsi.ivett@uni-eszterhazy.hu címen.

Hol lehet velünk találkozni?

Ügyeleti időben az Almagyardombi Kollégium földszintjén
lévő irodánkban (fsz. 7.) és a programjainkon, melyekről
részletes tájékoztatót fogsz kapni szeptemberben.

Csak akkor lehet jönni hozzánk, ha baj van?

Nem. Egész egyszerűen az időszak, melyet megélünk, állandó változásokkal teli, és sokszor jó, hogyha ezeket átgondoljuk
valakivel.
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Szuszogó Színház: Vigh Szilvia/ Kaplonyi Benjámin
Az egyetem 2006 óta aktívan működő amatőr színtársulata vagyunk, mely vállalkozó szellemű, fiatal tehetségekből áll. Elsősorban közösség, nem színház. Nálunk mindenki megtalálja a helyét,
a próbák és előadások közepette pedig könnyen kikapcsolható a
külvilág. Klasszikus értelemben előadásokat rakunk össze, próbálunk, beszéd-, hang-, dráma- és mozgástechnikai órákat is tartunk. Hobbi, önkifejezés, család.
Egyetemi Színpad: Rutka Gergő
Az Egyetemi Színpad EKE 2019 februárjában alakult. Elsősorban fizikai színházként működik, ahol több hangsúly kerül a

mozgásra, a zenére történő koreográfiára, emellett a prózai
színjátszást is gyakoroljuk. Foglalkozunk még szinkron- és
narrációképzéssel, hangoskönyvek elkészítésével. A társulatot egykori és jelenlegi színházszerető hallgatók alkotják,
Ruszkai Nóra táncos - művészeti vezető és Rutka Gergő
szinkronszínész - rendező vezetésével. A 2020/21-es tanévre is várjuk társulatunk újonnan csatlakozó tagjait.
Eger Bulls: Új-Nagy Csongor
Mi vagyunk az EgerBulls szurkoló csoport, amit 2016-ban
néhány egyetemista fiatal alapított. Klubhovatartozástól
függetlenül hoztunk létre egy szurkolói csoportot, amely
az Eszterházy Károly Egyetemet képviseli. A fő profilunk az
egyetemi női kézilaba klub támogatása volt, s majd később
tiszteletünket tettük más sportágak rendezvényein is. A 4 év
alatt a hazai mérkőzések során a szurkolás mellet számos
koreográfiával és élő képekkel tettük szinesebbé a Leányka
úti csarnok hangulatát, és ha tehettük, idegenebe is elkísértük a csapatot. Összetartó csoportként, már-már családként
vagyunk jelen a lelátón, illetve a hétköznapokban is. Csoportunk szeretettel vár minden szurkoló és sportot kedvelő
fiatalt!
Hajrá Eszterházy!

„Aludj csak, én álmodom”

Az Egri Campuson négy épületben 825
hallgatót szállásolnak el évről évre.

ALMAGYARDOMBI KOLLÉGIUM
Üdvözlettel:
Kerek-Bócsi Ivett
irodavezető

Mi az a titoktartás?

A kortárssegítő és a tanácsadó nem fog másnak beszélni arról, ami köztetek négyszemközt vagy csoportban elhangzott.

Milyen programokat kínálunk?

Líceum Garage: Sipos Dániel
2015 szeptemberében alakultunk, mint az Egyetem autós és motoros klubja. Eredeti célunk a segítségnyújtás volt az egyetem hallgatói számára, de mivel nagy népszerűségnek örvendünk, ezért ki
kellett bővíteni a repertoárunkat. Ez több autós programot jelentett és egy nagy család létrejöttét. Reméljük, hogy ez a növekvő
tendencia meg fog maradni és újabb tagok csatlakoznak hozzánk,
jogsival vagy anélkül, hisz a jogosítvány nem feltétel. Számunkra a
„járgányok” szeretete a lényeg. Aki további információt szeretne,
az keressen nyugodtan minket Fb-on vagy Instán.

Szolgáltatásaink között megtaláljátok a kreatív, alkotós programokat, van tanulási tréningünk, kínálunk önkéntes munkákat, szuper mentálhigiénés jellegű szabadidős programokat. Időpontokkal, helyszínekkel és pontos programajánlóval
várunk szeptemberben. Keresni fogunk szóróanyagainkkal!

A 2011 szeptemberében átadott, felújított épület 4 szinten
várja a hallgatókat.
Összes férőhely: 184 fő
Kollégiumi díj: 16000 Ft/fő/hó.
Cím: 3300 Eger, Leányka u. 6. • Tel.: +36 (36) 520 400/4194
Üzemeltető: Eszterházy Károly Egyetem

Eseti szálláslehetőség az Almagyardombi Kollégiumban:
Szakál Marianna gondnok
szakal.marianna@uni-eszterhazy.hu
Tel.: +36 (36) 520 400/4115; +36 (70) 319-4962
Titkár: Nagy Kristóf

LEÁNYKA APARTMANOK
A 2007 nyarán elkészült komplexum 6 különálló épületből áll.
Összes férőhely: 144 fő
Kollégiumi díj: 19000 Ft/fő/hó.
Cím: 3300 Eger, Leányka u. 4/b

Tel.: +36 (30) 497 82 43
Üzemeltető: Invest Sport Kft.
Képviselő: Harmati Judit
invest@hotelegerpark.hu
Titkár: Baráth Adrienn
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LEÁNYKA ÚTI KOLLÉGIUM
A legtöbb hallgató befogadására alkalmas kollégium szintén
a Leányka úton található.
Összes férőhely: 399 fő
Kollégiumi díj: 17000 Ft/fő/hó.
Cím: 3300 Eger, Leányka u. 2.

Tel.: +36 (36) 520 400 / 4105
Üzemeltető: Imola Hostel Kft.
Képviselő: Varga Zsuzsanna
E-mail: hostel@imolanet.hu
Titkár: Czakó Anna

SAS ÚTI KOLLÉGIUM
A hagyományos értelemben vett kollégiumi tradíciót
a Sas Úti Kollégium őrzi.
Összes férőhely: 98 fő
Kollégiumi díj: 11000 Ft/fő/hó.

Cím: 3300 Eger, Sas út 94/C.
Tel.: +36 (36) 520 400/2123
Üzemeltető: Eszterházy Károly Egyetem
Titkár: Gőőz Gábor

Önköltséges/költségtérítéses, levelező tagozatos, valamint a képzési időn túli államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgató a kollégiumi díjon felül 12000 Ft-os többletköltséget köteles megfizetni.
A kollégista hallgatók érdekképviseletét az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat részeként működő Kollégiumi Bizottságok látják el.
Kollégium igazgató:
Kerek-Bócsi Ivett
E-mail: kollegium@uni-eszterhazy.hu,
bocsi.ivett@uni-eszterhazy.hu
Tel.: +36 (36) 520-400/4336

Hallgatói ügyfélfogadás a nyári időszakban:
Almagyardombi Kollégium 8. iroda
kedd: 10.00 - 12.00
szerda: 13.00 - 15.00
csütörtök: 10.00 - 12.00
Szakál Marianna gondnok
(Almagyardombi Kollégium, Sas Úti Kollégium)
szakal.marianna@uni-eszterhazy.hu

Roma Szakkollégium
A szakkollégium célja olyan értelmiségi cigány/roma származású
fiatalok segítése, akik felelősséget éreznek és hatékonyan tesznek a
cigányság felemelkedéséért és a cigány-magyar együttélésért.
A szakkollégium vezetője: Dr. Hadnagy József
Cím: B Épület, Eger, Egészségház u. 4. Szoba: 30
e-mail: hadnagy.jozsef@uni-eszterhazy.hu
Tel: +36 (36) 520 400/3074
Koordinátor: Simon Letícia
Cím: B Épület, Eger, Egészségház u. 4. Szoba: 307
E-mail: simon.leticia@uni-eszterhazy.hu
Tel: +36 (36) 520 400/3073
E-mail: egerromaszakkoli@uni-eszterhazy.hu
Web: www.romaszakkollegium.uni-eszterhazy.hu
Facebook: www.facebook.com/egriromaszakkollegium

Kepes György Szakkollégium
Az igényes szakmai, kulturális, művészeti és tudományos
tevékenységet végző. felsőoktatásban tanuló diákok kollégiuma.
Diákelnök: Oláh Márta
Vezető mentortanár: Dr. Kicsák Lóránt
cím: Leányka úti Kollégium, 3300 Eger, Leányka u. 2.
e-mail: kgyszakkoli@gmail.com
www.szakkoli.uni-eszterhazy.hu
felvételi: www.facebook.com/events/2908466019380565

AUTÓBUSZÁLLOMÁS
Telephely: 3300 Eger, Barkóczy utca 2. • Telefon: +36 (36) 517 700
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Ha kell egy kis segítség
Markhot Ferenc Kórház Kígyó Patika

Markhot Ferenc u. 1. Dobó István tér 2.
+36 (36) 411 444
+36 (36) 312 219

Érsek Patika
Érsek u. 5.
+36 (36) 321 566

Kedves
Gólyák!

Szívből gratulálok a felvételi eredményükhöz!
Az Eszterházy Károly Egyetem
üzemorvosaként szeretném tájékoztatni önöket arról, betegség
esetén hogyan kell eljárniuk. Remélem kevés szükségük
lesz rá…
Az első és legfontosabb: a sürgős, életet veszélyeztető
állapot esetén a 104-et kell hívniuk.
Ez mobil- és vezetékes telefon esetében is egy országos központba kapcsol. Kérdéseket tesznek fel a helyről, a
pontos címről és a panaszról. Ne vegyék tolakodásnak, de a
gyors segítség így érhető el, hiszen több típusú mentőautó
létezik és fontos eldönteni melyiket küldjék a helyszínre.
Egy pár példa mikor lehet erre szükség:
• eszméletvesztés,
• átmeneti légzés vagy keringés leállása
• vérzések
• égés, fagyás, áramütés
• öngyilkossági kísérlet
• baleset
Javaslom a hallgatóknak, hogy helyben válasszanak háziorvost, hiszen az idejük nagy részét Egerben töltik majd.
Így napi 8 órában lesz lehetőségük orvosi ellátásra, ha megfázás, húgyúti fertőzés vagy bőrfertőzésre kezelést szeretnének. (csak a leggyakoribbakat említve). Lehetőségük van
arra is, hogy ambuláns betegként ellássák a lakhelyükhöz
közeli háziorvosi rendelőben, de mivel hosszabb időről van
szó, érdemes bejelentkezni állandóra a háziorvoshoz.
Az egri háziorvosi körzetekhez tartozó utcák jegyzékét (ahová lakóhelyük
szerinti ambuláns ellátást kérve fordulhatnak) az alábbi linken érhetik el:
eger.hu/public/uploads/korzet-felnott-2016-vegleges_5783a0abce59e.pdf

BENU Zalár Patika
Zalár József u. 9.
+36 (36) 310 191

Dió Gyógyfűszertár Kristóf Gyógyszertár
Jókai Mór u. 1.
Katona tér 1-3.
+36 (36) 786 817
+36 (36) 515 820

beutalóval tudnak igénybe venni. (Pl. ortopédia, reumatológia, neurológia), és vannak olyanok, melyek beutaló nélkül
TAJ kártyával és személyi igazolvánnyal vehetők igénybe
(pl: szemészet, sebészet, bőrgyógyászat, nőgyógyászat).
Délután 4 órától másnap reggel 8 óráig, illetve hétvégén és ünnepnapokon a
háziorvosi központi ügyelet fogadja önöket. Az elérhetőségeik az alábbi linken
találhatók: egeregeszseg.hu/2010/11/17/
egri-surgossegi-ugyeletek
Az ügyeletet olyan egészségügyi problémával lehet felkeresni, ahol hirtelen (2 háziorvosi rendelés között) bekövetkező változás áll fenn, amely ellátás hiányában vagy
késlekedése esetén a beteg közvetlen életveszélybe kerülhetne, vagy súlyos, illetve maradandó egészségkárosodást
szenvedne.
Fogászati alapellátás a városban lakhely alapján körzetesítve van. A saját bejelentett lakhely alapján kell kikeresni az
orvos elérhetőségét és rendelési idejét.
Sürgős esetben, ügyeleti időben
szintén van lehetőség fogászati ügyelet
igénybevételére, az elérhetőségét az
alábbi linken találják:
egeregeszseg.hu/2010/11/17/egri-surgossegi-ugyeletek
Remélem, minél kevesebbszer lesz szükségük a fenti
adatokra! Kívánok jó tanulást önöknek!
Tisztelettel:
Dr. Tóth Eszter Enikő
üzemorvos,
Eszterházy Károly Egyetem

Vannak továbbá olyan szakrendelések, melyeket a Markhot Ferenc Kórház és Rendelőintézetben csak háziorvosi
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„Másnaposok”

„Kapj el, ha tudsz”
Amikor Eger és az Eszterházy Károly Egyetem nevét említik,
már hosszú évek óta nem kizárólag a gyönyörű városról, a
kiváló borokról, vagy a remek képzésről beszélnek ország-,
vagy világszerte, hanem bizony a sport szeretetéről, annak
magas szintű űzéséről, eredményeiről is. Általános vélekedés
tehát, hogy aki szereti a sportot, az az Eszterházyval telitalálatos szelvény birtokosává válik. Alábbi kis összeállításunkban megpróbáljuk megindokolni, miért is gondoljuk így.
Kezdjük azzal, hogy az egyetem több olyan képzéssel várja a
továbbtanulni vágyókat, amely kimondottan a sportra épül. A
tanuláson túl a magas szintű sportolási lehetőségeket is megemlíthetjük, hiszen az intézmény sportegyesülete, az Eszterházy SC több olyan látványsportágban érdekelt szakosztál�lyal rendelkezik, amelyben az elmúlt évadokban nagyon sok
szép országos eredményt ért el. Napjainkban az Eszterházy SC
másodosztályú női kézilabdacsapata szerepel a „kirakatban”, a
lányok ugyanis a 2017/2018-as szezonban megnyerték az NB
I/B keleti csoportját, a tavalyelőtti évadot a világ legerősebb
női kézilabda-bajnokságában, a K&H Ligában töltötték, ahol
többek között a Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO KC, az
EHF-Kupa-győztes Siófok KTC, valamint a bajnoki ezüstérmes
FTC Rail Cargo Hungáriát is vendégül láthatták. A bennmaradás kiharcolása ugyan nem sikerült, a visszajutás viszont kis
híján igen, ám hiába is vezetett öt körrel a befejezés előtt öt
ponttal az NB I/B-ben a társaság, a koronavírus közbeszólt, így
a bajnokság törlésével az álmok is szertefoszlottak.
Egyik legnagyobb tradíciókkal bíró csapatként az EKEEger-KOK férfi kosárlabda gárdáját is mindenképp meg kell
említenünk. A korábban rendre a másodosztály élcsapatai
közt számon tartott alakulat elmúlt éveben
mutatott szereplése sajnos nem sikerült jól,
ugyanakkor idén is az NB I/B Zöld-csoportjában kell majd vitézkedniük a fiúknak. Az Eszterházy SC férfi vízilabdásai is a másodosztályú pontvadászatban érdekeltek, és tavaly
például masszív középcsapatként tekintettek
rájuk a mezőnyben. Vadonatúj sportágként, a
férfi röplabda is elindul szeptembertől, méghozzá az NB II-ben, a szakosztály vezetői pedig folyamatosan várják a csatlakozni szándékozókat.
Visszatérve a pólóra, és kicsit már egyetemen kívülre is tekintve, a hevesi megyeszékhely sportéletének zászlóshajója egyébként is
a vízilabda, ami elsősorban a ZF-Egernek köszönhető. Hazánk egyik sikersportága Egerben is nagy népszerűségnek örvend, az Egri
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Vízilabda Klub pedig már mindkét
első osztályú csapatával, a férfivel
és nőivel is szerzett több felnőtt
magyar bajnoki címet. A pólósokon
kívül meg kell még említenünk az NB I-es egri férfi kézilabdásokat is, akik szintén egy nagy presztízzsel bíró pontvadászatban szerepelnek immáron évek óta. Ezen kívül a labdarúgás szerelmesei is találhatnak elfoglaltságot, hiszen az
Eger SE harmadosztályú egylete is egyre magasabbra vágyik.
A versenysporton kívül természetesen a szabadidőt kedvelők számára is rengeteg lehetőséget nyújt az Eszterházy
Károly Egyetem. A szeptemberi félév kezdetével újra elindul
az intézmény nagy népszerűségnek örvendő kispályás labdarúgó-bajnoksága, az Angol Kupa, valamint kosárlabda és
röplabda pontvadászata, az USA Cup és a RöpLiga. A szemeszter során emellett számtalan sportrendezvény részesei
lehetünk, mint például Kidobós Bajnokság, EKE Tenisz Open,
Cheerleaders-edzések, Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos
bajnoki mérkőzések, a szeptemberi Egyetemi Sport Nemzetközi Napja elnevezésű program, de sorolhatnánk még
hosszasan. Az eszterházys sportélet központja a Leányka
úti Campus, ahol megfelelő infrastruktúra várja a profi és
amatőr sportot űzőket egyaránt. Aki ráadásul gyalog mássza
majd meg a „hegyet”, az már egy jó bemelegítéssel is bentebb lesz, nem beszélve arról a csodálatos látványról, amit
innen Eger városa mutat.

Az EHÖK és a Campus Hallgatói Önkormányzatok jóvoltából biztosan nem fogsz unatkozni a Gólyatábort
követő hónapokban sem! Folyamatosan azon dolgozunk, hogy minél színesebb és minél változatosabb
programokat nyújtsunk hallgatótársainknak, a lehető
legnagyobb létszámban megmozgatva benneteket!
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„Eredet”
tésükhöz és sikeres felvételijükhez
szívből gratulálok!
A nagy hagyománnyal rendelkező intézményben a tradicionális tanítóképzés mellett - a jelen és a jövő kihívásainak megfelelően - csecsemő- és kisgyermeknevelő,
óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógia,
közösségszervezés, programtervező informatikus alapszakokon, szociálpedagógia
mesterképzésen, valamint programtervező informatikus felsőoktatási szakképzésen magas színvonalú és gyakorlatorientált
képzésekkel nyújtunk lehetőséget a leendő pályára történő felkészüléshez.
Jászberény, a Jászság fővárosa…, a
Csángó Fesztivál városa..., - ezek a fogalmak állandó jelzőként kapcsolódnak
egy élhető és biztonságos kisváros nevéhez, Jászberényhez.

A város ünnepeiben, rendezvényeiben őrzi a több száz éves múlt emlékeit, hagyományait. A kikapcsolódásra
vágyókat a mozi, kávézók, fürdők, jégpálya, az állatkert és egyéb szórakozóhelyek várják. A Zagyva parti sétány,
a kőhíd, az apátság barokk épülete a
Jászság fővárosában tartalmas kikapcsolódást nyújt.
A campus valamennyi oktatója és
dolgozója nevében kívánom, hogy
egyetemi évei alatt találja meg az
universitás, a campus, a város által
nyújtott lehetőségeket, felejthetetlen
élményekkel gazdagon valósítsa meg
álmait!
Dr. Varró Bernadett
főigazgató

Kedves újdonsült Hallgatótársaim!
Szívből gratulálok nektek a sikeres felvételitekhez! 2 évvel ezelőtt – hozzátok
hasonlóan – nagyon izgatottan vártam,
hogy végre elkezdjem tanulmányaimat
a Jászberényi Campus falai között.
A lelkesedésem később sem hagyott
alább, 2018 szeptembere óta töretlen
örömmel járok az intézménybe. Bízom benne, hogy a ti véleményetek is
hasonló lesz, és csodálatos 2-3 vagy 4
évet töltötök el a Jászberényi Campus
hallgatóiként.
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TUDTAD?

A Jászberényi Campus elődintézményét, a Magyar Királyi Tanítóképző Intézetet 1917. október 11-én alapította gróf Apponyi Albert.
Az intézmény fejlődéstörténetében voltak krízishelyzetek,
sikertörténetek, amelyek egymást erősítve elvezettek a tanítóképzés főiskolai szintre emeléséig, napjainkban pedig az
egyetemi struktúrában az alapképzést követően a mesterfokú tanulmányokon át a PhD-képzésig.
Intézményünk 2016. július 1-től az újonnan alakult Eszterházy
Károly Egyetem Jászberényi Campusaként fejti ki szakmai tevékenységet csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus,
tanító, közösségszervezés, gyógypedagógia és programtervező informatikus alapszakokon, szociálpedagógia mesterképzésen, valamint programtervező informatikus felsőoktatási szakképzésen.

EGY KIS
NAVIGÁCIÓ

A következőkben pár igen hasznos információt osztunk meg Veletek a Jászberényi Campusról,
hogy könnyebben eligazodjatok az egyetem útvesztőjében.
Az egyetemre belépve találjátok a portaszolgálatot.
Ha telefonon szeretnétek információt kérni, megtehetitek a +36 (57) 502 400 számon.

Grafika: Bíró Tünde

Kedves Gólyák!

Szeretettel köszöntöm Önöket a Jászberényi Campus hallgatói között, dön-

Jászberényi Campus

Tanulmányaitok alatt remélem, hogy
olyan élményekkel lesztek gazdagabbak, amelyeket majd szívesen meséltek el sok-sok év múlva gyermekeiteknek! A Hallgatói Önkormányzattal
igyekezni fogunk hozzájárulni a szép
emlékek gyártásához.
Csontos Vivien
elnök
EKE JC HÖK
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OKTATÁSI CSOPORT
Ha az épületbe belépve jobbra fordultok, a folyosó végén a számotokra különösen fontos Oktatási Csoport irodáját találhatjátok
(034). Az Oktatási Csoport munkatársai szinte minden tanulmányi ügyben a segítségetekre lesznek, keressétek őket bátran:
MAJORNÉ CSIKÓS MÁRTA
oktatási csoportvezető
majorne.csikos.marta@uni-eszterhazy.hu
Földszint, 034-es szoba; Tel.: +36 (57) 502 411

BÓTA ÉVA
tanulmányi ügyintéző
bota.eva@uni-eszterhazy.hu
Földszint, 035-ös szoba ; Tel.: +36 (57) 502 494

SZASZKÓ ÉVA
tanulmányi ügyintéző
szaszko.eva@uni-eszterhazy.hu
Földszint, 035-ös szoba; Tel.: +36 (57) 502 445

Az Oktatási Csoport elérhetősége:
Eszterházy Károly Egyetem
Jászberényi Campus
Oktatási Csoport
5100 Jászberény, Rákóczi út 53.
34-es iroda
Telefonos ügyintézés: minden nap 9-11 óráig.

Az Oktatási Csoportjának ügyfélfogadási rendje:
hétfő: 		
zárva
kedd: 		
9.00 - 11.00
szerda:
13.00 - 15.00
csütörtök:
9.00 - 11.00
péntek:
8.30 - 11.00; 12.00 - 13.00
(pénteken csak levelező tagozatos hallgatóknak)

Jászberényi Campus

„Aludj csak, én álmodom”
A Jászberényi Campus hallgatóinak kollégiumi elhelyezése a Zirzen Janka Kollégiumban történik. Levelező tagozatos hallgatóink eseti szállást igényelhetnek.
A komplexum a campus mellett helyezkedik el.
Kollégiumi díj: 13000 Ft/fő/hó.

Önköltséges/költségtérítéses, levelező tagozatos, valamint a képzési időn túli államilag támogatott/állami
ösztöndíjas hallgató a kollégiumi díjon felül 12000 Ft/hó
többletköltséget köteles megfizetni.
Cím: 5100 Jászberény, Rákóczi út 55.
Tel.: +36 (57) 502 405

Tájékoztatás, segítségnyújtás

Kollégiumi képviselő

Kollégiumi koordinátor: Ambrus Enikő Martina
Mivel fordulhattok hozzá?
Kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos problémák, pályázatokkal kapcsolatos információk.
Elérhetőség: ambrus.eniko.martina@uni-eszterhazy.hu
Földszint, 030-as szoba ; Tel.: +36 (57) 502 409

Diákotthoni-diákjóléti és tanulmányi ügyekért felelős
képviselő: Nagy Dóra
Elérhetőség: nagy.dora@hok.uni-eszterhazy.hu

Amennyiben pedig szakirodalmat, szakdolgozathoz tudományos munkát vagy csak hasznos olvasnivalót kerestek, az oktatási
csoport irodája után a folyosó végén találjátok a könyvtárat.
Az egyetem hallgatói számára ingyenes a beiratkozás, külső olvasók éves beiratkozási díj ellenében vehetik igénybe a könyvtár szolgáltatásait.

Jászberényi Városi Könyvtár

Ingyenes szolgáltatásaink:

Jász Múzeum

olvasóterem
számítógépterem, WIFI
folyóirat-olvasó
adatbázisok
zárható szekrények

Fizetős szolgáltatások:
•
•
•
•
•

fekete-fehér nyomtatás
színes nyomtatás
szkennelés
laminálás
spirálozás

Elérhetőségek:

Cím: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53.
Telefon: +36 (57) 502 453; 451
tpk.jb@uni-eszterhazy.hu
konyvtar.uni-eszterhazy.hu/jaszbereny
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Munkatársak:

FENYVESI OLGA
könyvtári csoportvezető
KOCZKÁS CSABÁNÉ
könyvtári asszisztens
JÓZSA-POZSONYI ANDREA
könyvtáros
MÁRINÉ HATTYÁR HELGA
könyvtáros
Nyitvatartás a szorgalmi időszakban:
hétfőtől csütörtökig: 8.30-16.00
péntek: 8.30-13.30
szombat: 8.30-12.00
Nyitvatartás a vizsgaidőszakban:
hétfőtől csütörtökig: 8.30-16.00
péntek: 8.30-13.30

Amennyiben nem vagy kollégista, de bent szeretnél aludni,
akkor három munkanappal előbb jelezd szándékodat a kollégiumi képviselőnek. Bármilyen problémával keresd bátran
a kollégiumi képviselőt!

JÁSZBERÉNY KULTURÁLIS LEHETŐSÉGEI, PROGRAMJAI

KÖNYVTÁR

•
•
•
•
•

Kollégiumi egyéb információ

Általános gyűjtőkörű nyilvános közkönyvtár, a város és környéke
információs, közéleti, művelődést, oktatást segítő központja.
5100 Jászberény, Bercsényi út 1.
A Jász Múzeum Magyarország egyik legrégibb vidéki tájmúzeuma. Történelmi, régészeti és néprajzi kiállításai vannak.
Leghíresebb műtárgya Lehel kürtje.
5100 Jászberény, Táncsics Mihály u. 5.

Lehel Film-Színház

A művelődni vágyóknak szuper alkalom, hogy helyben
megtekintsék az aktuális mozifilmeket, illetve színházi
előadásokat.
5100 Jászberény, Fürdő u. 3.

Jászberényi Jégpálya

A campus épületétől pár lépésre helyezkedik el a jégpálya.
A korcsolyázni vágyóknak kitűnő lehetőség, hogy szabadidejükben, órák után korcsolyázzanak.
5100 Jászberény, Líceum u. 5.

„Éhezők viadala”
River Bistro

Jászberény, Lehel vezér tér 15.
+36 (57) 407 500

FaceBox Gyorsétterem
Jászberény, Rákóczi út 18.
+36 (57) 405 521

KÖZLEKEDÉS
Autóbuszállomás: 5100 Jászberény, Petőfi tér 2. Telefon: +36 (57) 412-791
Vasútállomás: 5100 Jászberény Vaspálya út. 11. Telefon: +36 (57) 411-027
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Sárospataki Comenius Campus

Ha kell egy kis segítség
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház

Zöldkereszt Gyógyszertár

Thököly Patika

Kígyó Gyógyszertár

Mérleg Gyógyszertár

Kossuth Gyógyszertár

5100 Jászberény, Szelei út 2. Tel: +36 (57) 500 200
5100 Jászberény, Thököly út 14. Tel: +36 (57) 405 667
5100 Jászberény, Bercsényi Miklós utca 10. Tel: +36 (57) 410 834

5100 Jászberény, Gyöngyösi út 44. Tel: +36 (57) 413 382
5100 Jászberény, Kossuth Lajos út 33. Tel: +36 (57) 502 655
5100 Jászberény, Kossuth Lajos u. 92. Tel: +36 (57) 411 368

„Kapj el, ha tudsz”
Jászberény nagy hagyományokkal rendelkezik a sport terén. A
sportolni vágyók több sportág és egyesület közül választhatnak, a
küzdősportoktól kezdve az úszáson át egészen a jégkorongig.
Akik inkább szurkolni szeretnének, azoknak is bőven akad lehetőségük, hiszen városunk hemzseg a sporteseményektől, legyen szó az NB I-ben játszó női röplabdacsapat vagy a szintén legmagasabb osztályban játszó férfi kosárlabdacsapat meccseiről, de
meg kell említenünk a nagy múltú jégkorong-, illetve a feltörekvő
amerikaifoci-csapatunkat is.
A hűtőgépgyári lakótelepen elhelyezkedő létesítmények
(sportcsarnok, füves labdarúgópálya, tekepálya, teniszpályák, fedett uszoda), a városi stadion (labdarúgópálya, görkorcsolyapálya,

Kedves Gólyák!

futófolyosó, atlétikapálya), valamint a műfüves pálya, a Szántai
kert és a fedett jégpálya is megfelelő körülményeket biztosít a
sportolni vágyóknak. Akik a köztéri tornaparkok közösségi élményére vágynak, azoknak sem kell csalódniuk, hiszen a város szíveben, a Margit-szigeti street workout pálya bármikor szabadon
használható.
Jászberény folyton mozgásra sarkall, sportolásra buzdít
a különböző városi rendezésű túrákkal, futóversenyekkel is.
Ha igazi jászberényi szeretnél lenni, egyszer mindenképpen
részt kell venned a Zagyva-Hajta gyalogos, illetve biciklis teljesítménytúrák valamelyikén, de nem érdemes kihagyni a
Zagyva-menti maratont sem.

Szeretettel gratulálok sikeres felvételiükhöz, nagy örömmel köszöntöm Önöket a Sárospataki Comenius Campus hallgatóinak soraiban!
Felsőfokú tanulmányaikat abban a
városban kezdhetik meg, amely a Rá-

36

További rendezvényeink a karaoke-estek, a közös kollégiumi nyársalások, a farsangi, illetve a tavaszi bál, a sportnap, az idegen nyelvi szépkiejtési verseny és még sorolhatnánk.
Mindezeken kívül rendkívül fontosnak tartjuk a hallgatók
szociális érzékenységének fejlesztését, ezért a lehető leg�gyakrabban veszünk részt és szervezünk különböző jótékonysági gyűjtéseket, önkéntes programokat és véradást.
Örömmel és büszkeséggel tölt el minket, hogy 2017-től
hallgatóink kéthetente változatos, játékos foglalkozásokat
tartanak a jászberényi Szent Erzsébet Kórház Gyermekosztályán.

nyekre reagálva olyan képzésekkel
bővítsük kínálatunkat, amelyeket a
21. század kihívásai megkívánnak.
Ennek megfelelőn a klasszikus pedagógusképzés mellett (pl. tanító,
óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, gyógypedagógus) a
programtervező informatika, a szőlészet-borászat és a turizmus területén is képezünk szakembereket.
Kívánom, hogy érezzék jól magukat
családias közösségünkben, találják
meg számításaikat Sárospatakon

Kedves Gólyák!

Emellett részt vehettek még az Eszterházy többi campusa által szervezett rendezvényeken, ezzel is erősítve egyetemünk családias összetartását, valamint
így lehetőségetek lesz megismerni az
egyetem többi hallgatóját is. Ha bármilyen segítségre van szükségetek, a campusunk Hallgatói Önkormányzatának
tagjait bátran kereshetitek, és garantáltan segítséget kaphattok tőlük ahhoz,
hogy a lehető leghamarabb belerázódhassatok az egyetemi életbe. Remélem,
már ti is izgatottan várjátok, hogy ennek
az egésznek részesei lehessetek.

Először is mindenkinek szeretnék szívből
gratulálni a sikeres felvételihez! Örömmel tölt el, hogy ti már a Sárospataki
Comenius Campus hallgatói közé tartoztok. Tanulmányaitok ideje alatt rengeteg
élménnyel és tapasztalattal fogtok gazdagodni, és az itt eltöltött idő életetek
egyik legmeghatározóbb és legjobb időszaka lesz. A campus családias hangulatú, ennek is köszönhetően hallgatóink
mindenben segítik egymást, legyen szó
tanulmányi vagy bármilyen más nehézség leküzdéséről. A tanulás mellett lehetőségetek lesz a lazításra, szórakozásra is
a számotokra rendezett programokon.

„Másnaposok”
A legnagyobb szabású, többéves pihenő után nagy sikerrel
felélesztett programunk a Jászberényi Campus Gólyabálja,
amelynek célja nemcsak az, hogy új hallgatóinkat befogadjuk az egyetemi élet körforgásába, hanem hogy egyre inkább bevonjuk Jászberény városát is az intézmény életébe.
Campusunkon kitűnő vegyeskar működik, amely nemcsak
a diplomaosztó ünnepségek, illetve tanévnyitók állandó fellépője, de a hagyományos karácsonyi koncert szervezője is.
A város középiskoláinak bevonásával minden félévben
műveltségi vetélkedőt rendezünk, amely témája állandóan
változó, az adott év különleges évfordulóihoz, kiemelkedő
eseményeihez igazodva.

kócziak révén örökre bevéste nevét a
magyar történelembe, ahol a neves
reformpedagógus, Comenius négy
esztendőt töltött, és ahol többek közt
olyan hírességek tanultak, mint Kossuth Lajos, Egressy Béni vagy Móricz
Zsigmond. A történelmi múlt mellett
a város kulturális öröksége is világhírű: itt található a „Nagykönyvtár”,
emellett országosan elismert művészeti rendezvények sora várja a
városba érkezőket. A campus múltja
a pedagógusképzésben gyökerezik:
a tanítóképzésnek köszönhetően
163. tanévünket kezdjük. Ugyanakkor azt is fontosnak tartjuk, hogy
a munkaerőpiaci, társadalmi igé-

Dr. Kelemen Judit (DLA)
főigazgató

Bartók Szilárd
elnök
EKE CC HÖK

„Eredet”
Az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusa a
Sárospataki Református Kollégiumból, az ország egyik legpatinásabb oktatási intézményéből vált önálló tanítóképzővé 1857-ben.
A nagy múltú pataki iskolának sok neves oktatója volt, közülük kiemelkedik a kor Európa-hírű reformpedagógusa,
Johannes Amos Comenius, aki Lorántffy Zsuzsanna meghí-

vására érkezett Sárospatakra, és 1650 és 1654 között az iskola
pedagógiai vezetőjeként dolgozott. Az ő tiszteletére vette fel
az egykori „Pataki Képző” a „Comenius” nevet 1957-ben, a tanítóképzés 100. évfordulóján. Az eltelt időben a tanítóképzés
különböző szinteken (közép-, felsőfok) és különböző irányítás
(egyházi, állami) alatt folyt. Az intézmény 2000-ben integrá-
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lódott a Miskolci Egyetemmel, annak Comenius Tanítóképző
Főiskolai Karaként működött, 2013-ban pedig az egri Eszterházy Károly Főiskola egyik kara lett. 2016. július 1-től Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campus néven
működik.

Campusunk képzési palettája folyamatosan bővül, hogy a hagyományos pedagógusképzési szakok mellett az újabb társadalmi
és gazdasági igényeknek megfelelő képzéseket is kínálni tudjuk.
A csecsemő- és kisgyermeknevelő, a gyógypedagógus, az
óvodapedagógus és a tanító alapszakok (BA), valamint a programtervező informatikus és a szőlész-borász mérnöki alapszakok
(BSc) hallgatói gyakorlatorientált képzést kapnak. Felsőoktatási
szakképzéseink – programtervező informatikus (fejlesztő); turizmus-vendéglátás (turizmus); szőlész-borász – elvégzése által az
érettségi vizsgát követően olyan szakképzettség birtokába juthatnak, amely lehetővé teszi a szakirányú munkavállalást.
Az alapképzés elvégzését követően mesterképzésen való továbbtanulásra is lehetőség van az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógia Karán, a pedagógus munkakörben dolgozók pedig szakirányú továbbképzéseket (gyakorlatvezető mentortanár; közoktatási
vezető és pedagógus-szakvizsga) végezhetnek Sárospatakon.

OKTATÁSI CSOPORT

Kollégiumi díj: 9000 Ft/fő/hó
Cím: 3950 Sárospatak, Eötvös út 5-7.
Önköltséges/költségtérítéses, levelező tagozatos, valamint a képzési időn túli államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgató a kollégiumi díjon felül 12.000 Ft/hó többletköltséget köteles megfizetni.

A kollégista hallgatók érdekképviseletét az Egyetemi
Hallgatói Önkormányzat részeként működő Kollégiumi Bizottságok látják el.
Kollégiumi koordinátor: Mokri Máté
Elérhetőség: mokri.mate@uni-eszterhazy.hu

COMENIUS CAMPUS HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT (SCC HÖK)
Az SCC HÖK feladata:
• a hallgatók érdekképviseletének biztosítása valamennyi,
a hallgatókat érintő kérdésben az egyetemi és országos
testületekben egyaránt,
• a hallgatói ügyintézés hatékonyabbá tétele,

• a campus hallgatói (szakmai és egyéb) közösségi életének
megteremtése és támogatása,
• a szellemi munkához elengedhetetlen sportolási, valamint kulturális körülmények megteremtésének és javításának támogatása.

Tanulmányi ügyek intézésében az Oktatási Csoporthoz
fordulhattok.

Az Oktatási csoport munkatársai:

Ha kell egy kis segítség

Oktatási Csoport nyitvatartása:

Mokri Máté csoportvezető, tanulmányi előadó, hallgatói
szolgáltatások
+36 (47) 513 000/2807

Humanitas Gyógyszertár
Sárospatak, Hild tér 2.
+36 (47) 311 180

Stumpf-Jankó Zsanett tanulmányi előadó
+36 (47) 513 000/2888

Campusunk rendezvényei

hétfő: 		
kedd: 		
szerda:
csütörtök:
péntek:

9.00 - 11.00
13.30 - 15.30
9.00 - 11.00
13.30 - 15.30
8.00 - 12.00

KÖNYVTÁR
A Comenius Könyvtár a Tittel Pál Könyvtár sárospataki campuskönyvtára. A könyvtár két szinten, 650 négyzetméter alapterületen működik. Folyamatosan bővülő hagyományos és digitális szakirodalommal, valamint az alábbi szolgáltatásokkal várjuk hallgatóinkat:

Ingyenes szolgáltatásaink:

• olvasóterem (szeparált terek önálló munkához vagy egy
jó beszélgetéshez),
• WIFI (amennyiben saját gépet, telefont használsz),
• számítógép-használat (6 asztali számítógép áll rendelkezésre a földszinti olvasóteremben),
• segítséget nyújtunk a tájékozódásban, az irodalomkutatásban, megismertetünk az adatbázisok használatával, a
könyvtári rendszer működésével, ami elektronikusan a
nap 24 órájában elérhető.
• Online szolgáltatásaink (adatbázisok, e-könyvek, repozitórium)

Térítéses szolgáltatás:
fénymásolás, nyomtatás

Elérhetőségek

3950, Sárospatak, Eötvös u. 7. sz.
Tel.: +36 (47) 513 000/2831
tpk.cc@uni-eszterhazy.hu

Nyitva tartás

Szorgalmi- és vizsgaidőszakban eltérő, a változásokról tájékoztatunk a könyvtár honlapján és a facebook oldalunkon
(kövesd Te is!)

„Aludj csak, én álmodom”
A nem Sárospatak környékén élőknek kollégiumi elhelyezést tudunk biztositani a Dezső Lajos Kollégiumban.
Campusunk tradicionális épületének része a kollégium,
amely egy 4 emeletes épületben található. A kollégiumból közvetlenül elérhető a tornaterem, a kondicionáló terem, valamint a campus minden helyisége pár percen be-
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lül megközelíthető. 2-3 ágyas szobák állnak a kollégisták
rendelkezésére, saját zuhanyzóval és tanulótérrel, közös
folyosói WC-vel, közös konyhával (elektromos tűzhellyel,
mikrohullámú sütővel felszerelve, mosókonyha mosógéppel), társalgóval (TV-vel felszerelve). A kollégiumban internetelérés van.

Boróka Gyógyszertár
József A. u. 37.
+36 (47) 582 004

Pannónia Patika Bt.
Rákóczi Ferenc u. 76.
+36 (47) 314 635

COMENIUS VÉRADÁS
Intézményünkben minden félévben lehetőségetek van arra, hogy vért adjatok, és ezzel segítsetek másokon. Legyél te
is önkéntes, keresd majd azokat a rendezvényeinket, ahol vért adhatsz!

COMENIUS SZAKHÉT
A második félévben Comenius Szakestet tartunk, ahol egy oktató és egy felsőbb éves hallgató vezetésével csapatokat
hozunk létre, hogy egy héten keresztül különböző vetélkedőkön és sportprogramokon mérkőzzenek meg egymással.
Ez segíti, hogy a hallgatók és oktatók között még jobb viszony alakuljon ki. Hidd el, ez tényleg működik! :)

COMENIUS SPORTNAP
Szemeszterenként megrendezzük a Comenius Sportnapot, ahol különböző sportágakban mérhetitek össze a tudásotokat, és természetesen új sportokat is kipróbálhattok.

„Éhezők viadala”
Makkhetes étterem
Sárospatak, Kossuth Lajos út 57.
KissCuki Kávézó, Pizzéria, Bistro
Sárospatak, Rákóczi út 10.

Collegno Pizzeria And Ristorante
Sárospatak, Szent Erzsébet u. 8.
Vörös ökör
Sárospatak, Szabó Gyula u.

A Kávéház
Sárospatak, Eötvös út 6.
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Call of the Wild (A vadon hívó szava)
A nemzetközi ösztöndíjakkal bejárhatod nemcsak Európát, hanem szinte az egész világot, de még mielőtt felkerekednél is
számtalan módon bekapcsolódhatsz az egyetem nemzetközi
vérkeringésébe.

GYŐRVÁRY-KISS ÁGNES
mobilitási koordinátor (kiutazók)
studentmobility@uni-eszterhazy.hu
+36 (36) 520 400/2228
B épület 117 iroda

Grafika: Bíró Tünde

Hogy a legtöbbet hozhasd ki a külföldi ösztöndíjakból, érdemes már most megismerned a lehetőségeket és megtervezned hogyan használod majd ki őket: böngészd az NKK
honlapját, gyere el a tájékoztató előadásokra vagy keresd
Győrváry-Kiss Ágit, aki mindenkinek talál valami klassz tanul-

mányi vagy szakmai gyakorlatos lehetőséget. Álmodj pálmafákról vagy gleccserekről, mi segítünk megtalálni az odavezető
utat. nkk.uni-eger.hu

ESZTERHÁZY A
SNOWATTACKEN!
FENT LESZEL
EGY HÉTIG!

2021
01 30
02 06

EKE EXKLUZÍV CSOMAG

349 € -TÓL

Ha szívesen vegyülsz a nemzetközi diákokkal, gyakorolnád az
idegen nyelvtudásodat, költözz be velük a Leányka úti koliba,
gyere el a Nemzetközi Estekre és a Global Cooking Night-ra és
csatlakozz a NKK/ ESN mentor programjához. Ha kedvet kaptál, Vermeki Viki várja az ESN mentorok jelentkezését.
facebook.com/esn.eszterhazy

SZÁLLÁS
SÍBÉRLET
KARSZALAG
UTAZÁS
BIZTOSÍTÁS

Éljétek át közösen az utánozhatatlan
Snowattack élményt!
SÍ-, SNOWBOARDSNOWBOARD- és
és ZENEI
ZENEI FESZTIVÁL
FESZTIVÁL
SÍ-,

EKE CSOMAG EGRI UTAZÁSSAL ÉS GRÁTISZ BIZTOSÍTÁSSAL!

Sí, snowboard és végeláthatatlan bulik az
egyetemi csapattal, megállás nélkül, egy egész
héten át, Kelet - Európa legnagyobb téli
fesztiválján!

VERMEKI VIKTÓRIA
eszterhazy@esn.hu

Az Eszterházy Egyetem exkluzív
csomagajánlatáért olvasd be a lenti QR kódot!

ELSŐ KÖRÖS FELLÉPŐINK / TÖBBIEK HAMAROSAN /

BURAK YETER

ANDRO

EDO DENOVA

METZKER VIKTÓRIA

Ha már benne vagy a nemzetközi pörgésben, a nyelvvizsgádat is helyben meg tudod
szerezni az Idegen Nyelvi Kompetencia Irodánál.

KIEMELT PROGRAMJAINK
BIKINIS ÉS JELMEZES LECSÚSZÁS
BIG AIR BAG
OLLIE JAM

RETRO KORI BULI
FÁKLYÁS LECSÚSZÁS
POKER NIGHT
BEERPONG BAJNOKSÁG

INFO@SNOWATTACK.HU | +36 70 339 6339 | WWW.FACEBOOK.COM/ SNOWATTACK

AZ UTAZÁST A FESTIVAL TRAVEL UTAZÁSI IRODA (1095 BUDAPEST, SOROKSÁRI ÚT 48.) BONYOLÍTJA. ENGEDÉLY SZÁM: U-001407 A PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK.
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

WWW.SNOWATTACK.HU

iki.uni-eszterhazy.hu • nyelvvizsga@uni-eszterhazy.hu • +36 (36) 520 400/4229
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Oktatási naptár 2020/2021-as tanév őszi félév
AUGUSZTUS

DECEMBER

augusztus 19.

Elsőéves hallgatók kollégiumi jelentkezésének határideje.

december 1-től

Alsóbb éves (nem utolsó féléves) levelező tagozatos és távoktatásos hallgatók vizsgára jelentkezése a
Neptunban.

augusztus 20.

A képzésváltási (szak, tagozat, telephely), intézményváltoztatási kérelmek beadásának végső határideje.

december 4.

Portfólió feltöltése az elektronikus felületre pedagógusképzésben, szakirányú továbbképzésben.

augusztus 25.

Vendéghallgatói kérelmek beadásának végső határideje.

december 7.

A tanszékek meghirdetik a Neptunban, a levelező és távoktatás tagozatos hallgatók számára a tavaszi
félévi tanegységeket, valamint a nappalis hallgatók szemináriumi óráit. A konzultációs beosztásokat a
tanszékek közzéteszik.
Campusok központi órarendet készítenek.

december 7-11.

Egyetemi nyílt napok a Campusokon.

december 9-17.

Előzetes tárgyfelvétel a Neptunban nappali tagozaton.

augusztus 30.

Kollégiumi fellebbezések benyújtásának határideje elsőéves hallgatóknak, pótfelvételizők kollégiumi
igénylésének leadása.

SZEPTEMBER
szeptember 4.

Költségtérítés/önköltségi díjak első részletének befizetése. Diákhitel engedményezés intézése a TO-n,
illetve campusokon.

december 10-17.

Előzetes tárgyfelvétel a Neptunban levelező és távoktatás tagozaton.

szeptember 7-18.

Regisztrációs időszak. A tanegységfelvétel a Neptun-rendszerben. Végzős hallgatók előzetes bejelentkezése a januári záróvizsgára.

december 15.

A hallgatók a szaknak/szakképzettségnek megfelelő témát választhatnak a Neptun rendszeren keresztül
januári záróvizsga (2021. január) esetén.

szeptember 7-12.

Gólyahét. Tájékoztatók és beiratkozás az I. éves hallgatóknak minden campuson. Tanévnyitó nyilvános
szenátusi ülések.

december 18.

A szorgalmi időszak utolsó tanítási napja.

szeptember 14.

A 2020/2021. tanév őszi félévének első tanítási napja nappali tagozaton.

december 21- január 30.

Vizsgaidőszak az összes nappali és levelező tagozatos, valamint távoktatásos nem utolsó féléves hallgató
számára.

szeptember 15.

Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelmek leadása.

szeptember 18.

Kreditátviteli kérelmek leadási határideje.

szeptember 25.

Szociális támogatás igénylés leadása.

OKTÓBER
október 16.

Szociális támogatás fellebbezés benyújtásának határideje.

október 26-30.

A tanszékek megküldik a tavaszi félévi tantárgyfelosztást a Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály, campusokon az oktatási iroda/csoport részére.

október 28-október 31.

Őszi szünet.

október 31.

Költségtérítés/önköltségi díjak második részletének befizetése.

NOVEMBER

JANUÁR
január 6.

Portfólió feltöltése az elektronikus felületre felsőoktatási szakképzésben.

január 6.

Végbizonyítvány megszerzésének végső határideje januári záróvizsga esetén.

január 6-7.

Keresztféléves felvételi vizsga.

január 13-20.

Záróvizsga időszak.

január 15.

Vendéghallgatói kérelmek beadásának végső határideje.

január 18-22.

A képzésváltási (szak, tagozat, telephely) és intézményváltoztatási kérelmek beadásának végső határideje.

január 20.

Egyetemi nyílt napok a Campusokon

január 25-29.

Előalkalmassági vizsgák pedagógusképzésre történő jelentkezések esetében.

FEBRUÁR

november
4.2.
november

A
tanszékekmeghirdetik
meghirdetik
a Neptunban
a vizsgaalkalmakat.
A tanszékek
a Neptunban
a vizsgaalkalmakat.

november
4.2.
november

A
tanszékeka a
2020/21-estanév
tanév
tavaszi
félévére
meghirdetik
tanegységeiket
a központi órarendhez a
A tanszékek
2018/2019-es
tavaszi
félévére
meghirdetik
tanegységeiket
a központi
Neptunban.
órarendhez a Neptunban.

november
7.14-től
november

Alumni
nap, díszoklevelek
átadása
Utolsó féléves
hallgatók vizsgára
jelentkezése a Neptunban valamennyi tagozaton.

november
15.
november
15.

Szakdolgozatok/diplomamunkák, portfólió
(szakirányú
továbbképzésben)
elektronikus
Szakdolgozatok/diplomamunkák
elektronikus
rendszerbe
történő
feltöltése rendszerbe
januári záróvizsgára vonatkozóan.

november
15.
november
15.

Keresztféléves
felvételi
eljárás
jelentkezési
határideje.
Keresztféléves felvételi
eljárás
jelentkezési
határideje.

november
26.
november
16-tól

A Tanulmányi
és hallgatók
Oktatásszervezési
Osztály
központi órarendet
készítvalamennyi
a tavaszi félévre.
Utolsó
féléves
vizsgára
jelentkezése
a Neptunban
tagozaton.

november
26-január 5.
november
25.

Vizsgaidőszak
utolsó
féléves hallgatókOsztály
számára.
A
Tanulmányiazés
Oktatásszervezési
központi órarendet készít a tavaszi félévre.

november
29-től
november
30.

Alsóbb
éves (nem utolsó féléves) nappali
hallgatók
vizsgára jelentkezése
a Neptun- Neptun rendszerben törA
szakfelelős/szakképzettség
felelőstagozatos
gondoskodik
a szakdolgozati
témajavaslatok
ban. meghirdetéséről, aktualizálásáról.
ténő

február 5-6.

Végzős hallgatók oklevélátadó ünnepsége.

történő feltöltése januári záróvizsgára vonatkozóan.

Alsóbb éves (nem utolsó féléves) levelező tagozatos és távoktatásos hallgatók vizsgára jelent-

november 30-tól

Alsóbb
éves (nem utolsó féléves) levelező tagozatos és távoktatásos hallgatók vizsgára jelentkezése a
kezése a Neptunban.
Neptunban.

november 30 - január 6.

Vizsgaidőszak az utolsó féléves hallgatók számára.

november 30-tól
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Oktatási naptár 2020/2021-es tanév tavaszi félév
JANUÁR

Oktatási naptár 2020/2021-es tanév tavaszi félév

MÁJUS

január 22.

Költségtérítés/önköltségi díjak első részletének befizetése. Diákhitel engedményezés intézése a TO-n,
illetve campusokon.

május 3-tól

Alsóbb éves (nem utolsó féléves) hallgatók vizsgára jelentkezése a Neptunban nappali tagozaton.

január 25 - február 5.

Regisztrációs időszak. A tanegységfelvétel véglegesítése a Neptun-rendszerben. Végzős hallgatók előzetes
bejelentkezése a júniusi záróvizsgára.

május 3.

A tanszékek a 2020/21-es tanév őszi félévére meghirdetik tanegységeiket a központi órarendhez
a Neptunban.

május 3.

Portfólió feltöltése az elektronikus felületre pedagógusképzésben, szakirányú továbbképzésben.

május 4-től

Alsóbb éves (nem utolsó féléves) levelező tagozatos és távoktatásos hallgatók vizsgára jelentkezése a
Neptunban.

május 14.

Utolsó tanítási nap az alsóbb éves nappali tagozatos hallgatók részére.

május 15.

Kollégiumi fellebbezések benyújtásának határideje.

május 17-29.

Alkalmassági vizsgák.

május 17 - június 26.

Vizsgaidőszak az alsóbb éves nappali és levelező tagozatos, valamint távoktatás formában tanuló hallgatók
részére.

május 20.

A Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály központi órarendet készít az őszi félévre.

május 25.

Portfólió feltöltése az elektronikus felületre felsőoktatási szakképzésben.

május 25 - június 5.

Felvételi vizsgák

május 29.

Végbizonyítvány megszerzésének végső határideje júniusi záróvizsga esetén.

május 29.

A tanszékek meghirdetik a Neptunban, a levelező és távoktatás tagozatos hallgatók számára az őszi félévi
tanegységeket, valamint a nappalis hallgatók szemináriumi óráit. A konzultációs beosztásokat a tanszékek
közzéteszik.
Campusok központi órarendet készítenek.

FEBRUÁR
február 1.

A tavaszi félév első tanítási napja nappali tagozaton.

február 3.

Irány a mesterképzés! Tájékoztató az MA/MSc felvételi követelményekről.

február 14.

Kreditátviteli kérelmek leadási határideje.

február 15.

Általános felvételi eljárás jelentkezési határidő.

február 19.

Szociális támogatás igénylés leadása.

MÁRCIUS
március 31.
március 31.

Költségtérítés/önköltségi díjak második részletének befizetése.
A szakfelelős/szakképzettség felelős gondoskodik a szakdolgozati témajavaslatok Neptun rendszerben
történő meghirdetéséről, aktualizálásáról.

ÁPRILIS

JÚNIUS

április 6-9.

Tavaszi szünet.

június 1.

A hallgatók a szaknak/szakképzettségnek megfelelő szakdolgozati témát választanak a Neptun rendszeren
keresztül júniusi záróvizsga (2022. június) esetén.

április 15.

Szakdolgozatok/diplomamunkák elektronikus rendszerbe történő feltöltése nyári záróvizsgára vonatkozóan.

június 7-12.

Záróvizsga-időszak sárospataki, jászberényi campuson.

április 16.

A tanszékek kiírják a végzős hallgatók részére a vizsgaidőpontokat a Neptun rendszerben.

június 7-19.

Záróvizsga-időszak gyöngyösi, egri campuson.

április 16.

A tanszékek megküldik az őszi félévi tantárgyfelosztást a Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztálynak,
campusokon az oktatási iroda/csoport részére.

június 14-25.

Előzetes tárgyfelvétel a Neptunban nappali tagozaton.

április 19-től

Utolsó féléves hallgatók vizsgára jelentkezése a Neptunban.

június 15-25.

Előzetes tárgyfelvétel a Neptunban levelező és távoktatás tagozaton.

április 23.

Utolsó tanítási nap a végzős hallgatóknak.

június 21-július 3.

Felvételi vizsgák.

április 23.

A tanszékek kiírják az alsóbb éves hallgatók részére a vizsgaidőpontokat a Neptun rendszerben.

június 25.

Oklevélátadó ünnepség - Sárospatak.

április 26.

Kollégiumi jelentkezések benyújtásának határideje.

június 26.

Oklevélátadó ünnepség - Jászberény.

április 26-május 29.

Vizsgaidőszak a végzős hallgatók részére.

JÚLIUS
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július 2.

Oklevélátadó ünnepség - Eger.

július 3.

Oklevélátadó ünnepség - Gyöngyös.

július 16.

Átsorolási kérelmek beadásának végső határideje.
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Megeheztel
Egyél egy finomat egyetemünk éttermében,
a Leányka Bisztróban!
Eszterházy Károly Egyetem C* Épület (Eger, Leányka u. 4.)
www.leanykabisztro.hu
Nyitvatartás:
H-P 7.30-14.30
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