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Preambulum
A Sola Scriptura Teológiai Főiskola (továbbiakban: főiskola) szenátusa a rektor
kezdeményezésére, a főiskolán végzett hallgatók, és a főiskola közötti kapcsolattartás
intézményesített kereteinek biztosítására az alábbi szabályzatot alkotja:

1. §
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1) A főiskola valamennyi olyan volt hallgatója, volt oktatója, kutatója, aki a főiskolával való
intézményesített kapcsolattartás érdekében a jelen szabályzat szerinti regisztrációt
megteszi, a Sola Baráti Kör tagságát alkotja.
2) A jelen szabályzat a Sola Baráti Kör tagjaira vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.

2. §
A SOLA BARÁTI KÖR CÉLJA
1) A Sola Baráti Kör célja:
a) a főiskola egykori hallgatói és a főiskola jelenlegi hallgatói, oktatói, kutatói közötti
kapcsolat kiépítése, illetve megerősítése;
b) kulturális, ismeretterjesztő és tudományos programok szervezése.
2) A Sola Baráti Kör ezen céljainak biztosítása érdekében
a) felveszi a kapcsolatot a végzett hallgatókkal;
b) rendszeresen tájékoztatja az egykori hallgatókat, oktatókat, kutatókat és a főiskola
oktatóit a főiskola által szervezett különféle programokról.
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3. §
A SOLA BARÁTI KÖR TAGJAI
1) Minden végzős hallgató jogosult a Sola Baráti Körbe való jelentkezésre és regisztrációra.
A regisztráció a diplomaosztó ünnepségen történik, ahol minden esetben kiosztanak egy
igényfelmérő adatlapot, amelyen a végzett hallgatók jelezhetik belépési szándékukat a
baráti körbe. A folyamatot részletesen szabályozza az E–13 eljárásrend („Kapcsolattartás
a végzett hallgatókkal és a Sola Baráti kör koordinálása”).
2) A tagság ingyenes, és határozatlan időtartamra szól.
3) A tagsági jogviszony megszűnhet:
a) kilépéssel (a tag nyilatkozata alapján);
b) kizárással.
4) A Sola Baráti Kör tagja írásban nyilatkozhat arról, hogy ki szeretne lépni a baráti körből.
A nyilatkozatot a baráti kör koordinátorához kell eljuttatni. A tagsági jogviszony a
nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 napon belül szűnik meg.
5) A tagsági jogviszony kizárással is megszűnhet, amennyiben a tag a Főiskola
szellemiségével össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, illetve ha visszaél tagsági
jogviszonyával. A kizárást indokoló körülmények vizsgálata és az esetleges kizáró
határozat meghozatala a Főiskola Szenátusa hatáskörébe tartozik. A kizárásról a Szenátus
egyszerű többséggel határoz.

4. §
A SOLA BARÁTI KÖR MŰKÖDÉSE
1) A Sola Baráti Kör rendszeres jelleggel kulturális, ismeretterjesztő, tudományos
programokat szervez. A programokról legalább 30 nappal korábban értesíti tagjait,
egyben tájékoztatja a főiskola tanulmányi osztályát is.
2) A rendezvények – ha a baráti kör koordinátora és egy, a tagok közül kijelölt
kapcsolattartó személy másképp nem dönt – nyilvánosak, és azokat a főiskola honlapján,
valamint más fórumokon meghirdetik.

5. §
A SOLA BARÁTI KÖR KOORDINÁTORA
1) A Sola Baráti Kör koordinátorát a főiskola szenátusa nevezi ki, határozatlan időtartamra.
A kinevezés visszavonásig érvényes.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen szabályzatot a főiskola szenátusa 2008. március 27-én jóváhagyta.
Jelen szabályzat 2008. április 1. napján lép hatályba.
Dr. Vankó Zsuzsanna
rektor

Holló Péter
a Sola Baráti Kör koordinátora
2

