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DRHE Egyetemi Kollégium
11. §
(1) A DRHE Egyetemi Kollégium a DRHE nevelési és oktatási munkájának szerves részét
képezve otthont, megfelelő tanulási feltételeket biztosít a hallgatók számára, és ápolja a
Református Kollégium hagyományait.
(2) A DRHE Egyetemi Kollégium az alábbi tagkollégiumokban működik:
a) Teológiai Internátus (működése átmenetileg szünetel),
b) Maróthi György Kollégium, 4024 Debrecen, Blaháné u. 15.
(3) A DRHE szerződés alapján felsőoktatási kollégiumi férőhelyekkel rendelkezik a
Debreceni Egyetem – DRHE Kossuth Lajos III. sz. Kollégiumában (Debrecen, Egyetem tér 1.
sz., a továbbiakban: Kossuth Kollégium). A szerződés alapján a Kossuth Kollégium
igazgatóhelyettesét a DRHE bízza meg. A Kossuth Kollégium igazgatóhelyettese egyben a
DRHE Egyetemi Kollégiumának igazgatóhelyettese is.
(4) A DRHE Egyetemi Kollégiumot igazgató vezeti, aki egyben a gazdasági és adminisztrációs tevékenységet is irányítja. Az igazgató kiemelt feladata az egységes intézményi
nevelési elvek megvalósítása. Munkáját a tagkollégiumok vezetőjeként megbízott
igazgatóhelyettes(ek) és kollégiumi nevelőtanár(ok) segítheti(k).
(5) A kollégiumi igazgatót – pályázat alapján – 5 évre a Szenátus választja és a rektor bízza
meg. A megbízatás megszakítás nélkül többször meghosszabbítható.
(6) A kollégiumi igazgatóhelyettes(eke)t 5 évre a kollégiumi igazgató javaslatára a Szenátus
választja, és a rektor bízza meg. A megbízatás megszakítás nélkül többször
meghosszabbítható.
(7) Az igazgató munkáját a rektor felügyeli. Az egységes intézményi nevelési elveket és az
adott tanévben a kollégiumi férőhelyek elosztását a Vezetői Értekezlet határozza meg. Az
igazgató a DRHE Egyetemi Kollégium működéséről, gazdálkodásáról és a nevelési program
megvalósulásáról a Vezetői Értekezlet számára minden szemeszter végén féléves jelentést, a
Szenátus számára pedig minden tanév végén éves jelentést készít.
(8) A DRHE Egyetemi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát, Felvételi
szabályzatát, valamint házirendjét az igazgató és az igazgatóhelyettes(ek) közös bizottsága
alkotja meg, azt a Hallgatói Önkormányzat véleményezi, és a Szenátus hagyja jóvá. A
kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata jelen szabályzat 11. számú mellékletét képezi.
(9) A hallgatók kollégiumi elhelyezése jelentkezés alapján történik. Kollégiumi elhelyezését
kérheti mindenki, aki felvételt nyert a DRHE-re, illetve aki hallgatói jogviszonyban áll a
DRHE-vel. A jelentkezés független a képzési szakasztól és formától.

