A BUDAPESTI REFORMATUS CIGANY SZAKKOLLEGIUM
ALUMNI SZABALYZATA
Alumni szakkollégista minden olyan volt szakkollégiumi tag, akinek
szakkollégiumi tagsága a diplomaszerzése előtt legalább négy tanulmányi féléven
keresztül folyamatosan élt, vagyis legalább két tanulmányi évig a szakkollégium
tagja volt.
Az alumni tagság nem érvényes azon volt szakkollégiumi tagokra, akik
szakkollégiumi tagsága legalább négy tanulmányi féléven keresztül folyamatosan
élt, de tagsága nem a tagsági szerződés lejártával ért véget, hanem azt a
szakkollégium szűntette meg. Azok az egykori szakkollégisták, akikkel szemben
fegyelmi eljárás zajlott, esetükben egyedi mérlegelés tárgyát képezi, hogy az
alumni tagság megadható-e számukra. Azok az egykori szakkollégisták, akik
életvitele nem összeegyeztethető a szakkollégium értékrendjével és nem az
elvárható minőségű együttműködésre törekszik a szakkollégiummal szintén nem
részesülhetnek vagy felmenthetőek az alumni tagság alól.
A szakkollégium egy pályakövetési rendszert működtet, amelynek három
alappillére a következő:

1. Alumni adatbázis: tartalmazza mindazon volt szakkollégiumi tagok nevét,
elérhetőségeit (email cím, lakcím, telefonszám), és szakkollégiumi
tagságuk kezdő és befejező dátumát, akik a fent említett feltételek alapján
alumni szakkollégistának minősülnek.
2. Alumni FaceBook-csoportot hoz létre a szakkollégium, amelyen keresztül
folyamatos információáramlást biztosít a szakkollégium és az alumni
tagság között.

3. Alumni kérdőív: alapja az alumni adatbázis. A kérdőív egy 6 kérdéscsoport
köré rendezett pályakövető eszköz, amely vizsgálja és elemzi a
szakkollégiumi hallgatók fejlődését a szakkollégiumi évek alatt, és azt
követően. A hat kérdéskör a következő: 1. Alapadatok; 2. Tanulmányi
adatok; 3. Nyelvtudás; 4. Külföldi tanulmányok, munkavállalás; 5. Állás,
család; 6. Szakkollégiumi közösség.
4. Alumni rendezvények: a szakkollégium minden tanévben megvalósít
legalább egy olyan rendezvényt, pl. a tanévzáró workshopot (házi
konferencia) amelyen részt vehetnek az alumni szakkollégisták. A
rendezvények személyes találkozás és beszélgetés útján szintén
hozzájárulhatnak a pályakövetés megvalósításához. A rendezvények célja
továbbá, hogy az alumni szakkollégisták példát mutassanak az aktuális
szakkollégiumi tagsággal rendelkező hallgatóknak mind a tanulmányaik
végzésében, mind a felsőfokú végzettség megszerzését követő években
(munkaerőpiaci

elhelyezkedés,

társadalmi

felelősségvállalás,

mindennapok keresztény értékrend szerint történő megélése, stb.).
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