
Kollégiumi kérvény 
 felsıévesek részére a 2010/2011-es tanévre 

 
(nyomtatott betőkkel kérjük kitölteni) 

 
Név:…………………………………… Születési hely, év, hó, nap:………………………………… 

Állandó lakcím :………………………………………………………… tel.:…..………………... 

mobiltelefon:………………………… . ETR azonosító:…………………e-mail:……………….. 

Lakóhely utazási távolsága Szegedtıl km-ben:…………………………………………………… 

Ideiglenes lakcím:……………………………………………………… tel.:…..……………........ 

Rendelkezik-e felsıoktatási intézményben megszerzett diplomával?............................................. 

Szülık (eltartók) adatai:  

Név:     foglalkozás:      munkahely (vállalkozás esetén a tevékenység jellege): 

.............................................  ………………………     ……………………………………… 

…………………………….  ………………………     ……………………………………… 
 
Eltartottak ( a kérelmezın kívül):  
Név:     születési év, hó, nap:   oktatási intézmény: 

.............................................. ………………………… ……………………………………….. 

…………………………….. ………………………… ……………………………………….. 

…………………………….. ………………………… ……………………………………….. 

…………………………….. ………………………… ……………………………………….. 

(Felsıoktatási intézményben tanuló testvérrıl iskolalátogatási igazolást kérünk!) 
 

II. 
Mely tanévben és melyik kollégiumban volt eddig kollégista? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Melyik kollégiumba kéri a felvételét? (Csak egyet húzhat alá!) 
 
Herman A  Herman B  Károlyi  Móra   Öthalmi Diáklakások (Régi épület) 
 
Melyik szobában és kikkel szeretne együtt lakni?  Szoba: ……………….. 
Név: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 
III. 

Képzés jellege: (A megfelelıt húzza alá!) 
államilag finanszírozott   egyetemi finanszírozású  költségtérítéses 

Kar:………………  Évfolyam a 2010/2011-es tanévben:…………………………………… 

Szak:………………………… 

Szak:…………………………     ( Ha a két szakból különbözı az évfolyam, azt jelölni kell.) 



IV. 

Tanulmányi eredmények szakonként (Kreditindex): 

        Szak: .......................... ......................... 

2008/2009. II. félév: .......................... ......................... 

2009/2010. I. félév: ........................... ......................... 

 

Teljesített kreditek száma: 

        Szak: .......................... ......................... 

2008/2009. II. félév: .......................... ......................... 

2009/2010. I. félév: ........................... ......................... 

 

V. 

Szakmai tevékenység leírása ( TDK, szakmai verseny, publikációk stb. ) 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Egyetemen végzett egyéb tevékenységek ( öntevékeny csoportok, sport, kollégium stb. ) 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Milyen kollégiumi munkát vállalna?.......................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Van-e veleszületett, tartós betegsége?(A kollégiumi felvételt nem befolyásolja!)........…………........................ 

Olyan egyéb tényezık felsorolása, melyek indokolnák kollégiumi felvételét:.......................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Szeged, 2010........... 

 

        .......................................................... 

                 aláírás    

A kollégiumba érkezett: ..................................................... 

 
FIGYELEM!  
1. Aki a kérvényét hiányosan, vagy késve adja be, vagy a valóságnak nem megfelelı adatot közöl, 
annak kérvénye nem kerül elbírálásra, illetve a már megszerzett kollégiumi tagsága megszőnik. 
2. A család anyagi helyzetérıl a mellékelt nyilatkozatot kell kitölteni, az adatok valódiságát a 
szülıknek aláírásukkal kell igazolni. 
3. A kérvényeket csak egy kollégiumba lehet beadni 2010. április 30. 12:00 óráig! . 
 
4. HA VALAKI  TÖBB KOLLÉGIUMBA IS BENYÚJTJA FELVÉTEL I KÉRELMÉT, 
    KIZÁRJA MAGÁT A FELVÉTELI ELJÁRÁSBÓL!!! 
 
 

A felvételrıl 2010. május 14-ig kapnak tájékoztatást faliújságon, illetve a kollégium honlapján. 
Fellebbezni dr. Almási Tiborhoz, a Karközi Kollégiumi Tanács Elnökéhez lehet 2010. május 28-
án 12:00 óráig. A fellebbezést a választott kollégium igazgatói irodájába kell leadni! 


