Társadalmi hasznosság
Szakkollégiumunk célja a társadalmi problémákra érzékeny, felelős értelmiség kinevelése. Tehetséggondozó programunk a HÍD Program. Együttműködünk más hazai szakkollégiumokkal és a Talentum Önkéntes
Központtal.

„… a Collegium feladata lesz …, hogy növendékeinek ne csupán ismereteit gyarapítsa,
hanem bennök a tudomány és műveltség iránti szeretetet felkeltse.”
(Báró Eötvös Loránd)

Nyári szálláslehetőség, akár csoportok számára is!
Kollégiumunk július és augusztus hónapban szállóként is üzemel. 50 főnyi
befogadóképessége alkalmassá teszi csoportok fogadására is.

Kollégiumunk várja további támogatóit!
Az Eötvös Kollégium támogatására a korábbi szegedi Eötvös kollégisták
Baráti Kört alapítottak, hasonló céllal jött létre az Eötvös Loránd Kollégistákért Alapítvány. Az Alapítvány évente kiosztásra kerülő díját a Kollégium legkiválóbb tagja érdemelheti ki.
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SZTE Eötvös Loránd Kollégium

6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 103.
36/62/544-122 (telefon és fax)
info@eotvos.u-szeged.hu
www.eotvos.u-szeged.hu
Alapítvány számlaszáma: 11600006-00000000-33890016
Alapítvány adószáma: 19560715-1-06

Támogatóink
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A szegedi Eötvös Kollégium az
ország második szakkollégiuma, melyet gróf Klebelsberg Kuno alapított
1931-ben
A Kollégium az SZTE karközi szakkollégiuma. A szakkollégium szó esetünkben
egyaránt jelent nívós szellemi közeget és
épületet. A szegedi Eötvös megalakulása óta a mennyiség elve helyett a
minőség elvét hirdeti. Vezetőségét a „humánus szigorúság”, kollégistáit a
„minőségi becsvágy”, a tudomány, a kutatás és az oktatás szeretete, valamint az önkéntes közösségi tenni akarás jellemzi. A szakkollégium multidiszciplináris közege többletlehetőségeket teremt a gondolkodás, a
kommunikáció és a szakmaiság terén.

Az Eötvös a SZTE tehetséggondozó rendszerének egyik bástyája
Kollégiumunk optimális infrastrukturális körülményeket biztosít az elmélyült tanuláshoz, a szakmai ismeretek bővítéséhez. Másokért is tenni tudó
közössége garancia a pezsgő kulturális élet fenntartására. A Kollégium
anyagi bázisát többek között civil szervezetei révén teremti meg. Kiterjedt
kapcsolatrendszer jellemzi.
Kollégiumunk állandóan keresi utánpótlását. Új tagjaink részben a frissen
felvett, szép tanulmányi- és versenyeredményeket elért leendő egyetemistákból kerülnek ki. Saját felvételi eljárásunk során a legfontosabb szempont a tudományos és a tanulmányi munka.

Kollégiumunk a Szegedi Tehetség-HÍD Program szervezője
A Szegedi Tehetség-HÍD Program nem titkolt célja, hogy a Szegedi Tudományegyetemre vonzza a legtehetségesebb középiskolás diákokat. A Program különféle eszközökkel (tanulói ösztöndíjak, egyetemi mentori szakmai
támogatás, nyári tábor, egyetemi szakkollégiumi lehetőség, általános egyetemi mentorság) segít, hogy a diákok a középiskola – egyetem váltás folyamatát kibontakozásuk újabb lehetőségeként élhessék meg.

Miért legyek az Eötvös Loránd Kollégium tagja?
Szakmai élet

Civil szervezeteink, ösztöndíjak

Pezsgő kulturális élet, közösség

Kapcsolatok

Infrastruktúra
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Szakmai műhelyek
Nyelvtanfolyamok, nyelvi labor
Eötvös-esték
Diákszínpad, kollégiumi újság
Focicsapat, sakk-kör, Fotós Kör
Filmklub, Olvasókör
Kirándulások, borkóstolók
Diákönkormányzat, rendezvények
Biblia-kör, Kreatív Kör, Tánccsoport
(Rubik)kocka Kör, Versíró Kör
Elhelyezkedés a városközpontban
Kétágyas szobák
Szobánként gyors internetkapcsolat
6000 kötetes saját könyvtár
Nyelvi labor
Fotólabor, edzőterem
Informatika terem és fénymásoló

Baráti Kör
Alapítvány
Tehetség-HÍD Program

Volt tagság, szakkollégiumok
Középiskolák, tehetséggondozás
Védnöki-kör
Sófi Alapítvány
Talentum Önkéntes Központ
Támogatók
Tudományos/kulturális intézetek

„Az egyetem kiváló hallgatóiból álló közösség,
tudományos és kulturális műhely,
amelynek célja társadalmi problémákra érzékeny,
szakmailag igényes, fejlett kritikai érzékkel bíró,
a nagybetűs életre alkalmas értelmiség kinevelése”
(Részlet a Kollégium eszmeiségéből)

Felkészítés középiskolásoknak
Előadások középiskoláknak
Eötvös-esték
Konferenciák, workshopok

