BEMUTATKOZIK AZ EÖTVÖS COLLEGIUM

Igazgató:
Horváth László

Az Eötvös Collegium eredeti hivatása, hogy a magyar
nemzet legtehetségesebb egyetemi polgárait támogassa, tudományos előmenetelüket segítse. Jóllehet
a körülmények eltérőek, a cél változatlan: olyan kiválóan fölkészült szakemberek képzése, akik tudományterületükön kimagasló tudással rendelkeznek,
önálló kutatómunkára képesek, és akiknek a tudomány művelése tanári hivatás is. A Collegium az ún.
„fejkopogtatás” keretében az ELTE négy karáról vesz
fel tagokat, akiknek kétharmada a Bölcsészettudományi Kar, egyharmada pedig a Természettudományi Kar,
az Informatikai Kar, illetve a Társadalomtudományi Kar
polgára. A tudományterületek mindennapos érintkezése a Collegium kimagasló eredményeinek a záloga.
A Collegium az ELTE szakkollégiumaként szabadon határozza meg a tantervét, amely az egyetemi képzést
egészíti ki. A színvonalas oktatói-kutatói munka hátterét a magyar szellemi elit Collegiumhoz kötődő képviselői biztosítják: tanárként, a Baráti Kör tagjaként vagy
a collegisták mentoraként.

BEMUTATKOZIK A DIÁKBIZOTTSÁG

Szerkesztette: Machó Zsófia
Felelős kiadó:
Horváth László igazgató

Az Eötvös Collegiumban természetesen nemcsak komoly tudományos,
hanem élénk diákélet is folyik. Egyrészt a collegiumi hallgatói érdekképviseleti szerv, a Diákbizottság szervez programokat, másrészt collegista
önszerveződésen alapuló körök is működnek az intézményben.
Legnagyobb tudományos diákprogramunk az évente megrendezett Eötvös Konferencia, amely 2012-ben volt 13 éves,
és 2011-ben, valamint 2012-ben egyaránt elnyerte az ELTE-n
az Év tudományos rendezvénye díjat. Kulturális szempontból kiemelkedő a drámakör (D’Coeur) és az énekkar tevékenysége,
valamint a collegiumi kötődésű közéleti-kulturális folyóirat, az ECloga.
Fontos szerepet játszanak a Collegium életében a különböző sportesemények (focikupa, floorballkupa, csocsóbajnokság). Egy ilyen
patinás intézmény természetesen rengeteg hagyománnyal is rendelkezik, amelyek alapjaiban meghatározzák a diákéletet: minden
évben többlépcsős gólyatábort és -avatót tartunk, amelyek nem
titkolt célja az értékes legendárium továbbörökítése.

ANGOL–AMERIKAI MŰHELY

Vezetőtanár:
Sántháné Gedeon Mária
Vezetőtanár:
Fejérvári Boldizsár

Az Eötvös Collegium Angol–Amerikai Műhelye rendkívül nagy hagyományokkal rendelkező, ugyanakkor
megújulásra képes és nyitott szellemiségű tudományosszakmai közösség. A rendszeres műhelyórák keretében
nem csak az angol nyelvvel, az angolszász országok irodalmával és kultúrájával ismerkedhetnek meg a hallgatók, hanem önálló kutatási munkára is lehetőségük
nyílik. Az ELTE Angol–Amerikai Intézetével, illetve más
szakmai szervezetekkel ápolt szoros kapcsolatok révén a műhely hallgatóinak nemcsak a Collegium szűkebb körein belül van lehetőségük saját munkájuk
bemutatására, hanem nagyobb hallgatóság előtt is.
A nagyrészt a Collegium öregdiákjaiból összetevődő
Tutori Kör szintén a mindenkori hallgatók tudományos
előmenetelét hivatott segíteni személyes tutorok kijelölésével. Mindemellett az Angol–Amerikai Műhely
diáksága gazdag közösségi életet él, hiszen minden
évben közös műhelykirándulások és a diákság kívánságára meghívott előadók teszik még érdekesebbé és
értékesebbé a műhelymunkát.

BIOLÓGIA-KÉMIA MŰHELY

Műhelyvezető:
Hudecz Ferenc
Vezetőtanár:
Rovó Petra

A Biológia-Kémia Műhely az Eötvös József Collegium
egyik legfiatalabb műhelye, amely 2007. június 9-én
alakult meg. Ezt megelőzően a biológus és vegyész
hallgatók a Collegium Természettudományi Műhelye
által szervezett kurzusokat látogatták. A Természettudományi Műhely hivatalosan 1996-ban jött létre, és
összefogta a Collegium valamennyi TTK-s hallgatóját.
A szakmai munkában fontos szerepet kapott a műhelytagok saját kutatási témájának bemutatása és
megvitatása a műhelyen belül. A biológia és a kémia
napjaink leggyorsabban fejlődő tudományterületei
közé tartoznak. Ezért nagy hangsúlyt fordítunk arra,
hogy a Collegiumba felvételt nyert tehetséges hallgatók megismerkedjenek a két terület aktuális kérdéseivel és legújabb vívmányaival. A műhely másik fő
célja továbbá a collegisták önálló kutatómunkájának
ösztönzése és támogatása. Ezért a műhelyben lehetőséget biztosítunk arra, hogy a Collegiumba bekerülő
tehetséges diákok az öt év befejezése után versenyképes, céltudatos kutatókká (kutatójelöltekké) váljanak,
akik jó eséllyel pályázhatnak a doktori képzésre.

BOLLÓK JÁNOS KLASSZIKA-FILOLÓGIA MŰHELY

Műhelyvezető:
Mészáros Tamás

A Collegium alapításával egyidős klasszika-filológiai
képzés 1988–1989-ben szerveződött önálló formába
névadónk, néhai tanárunk és igazgatónk, Bollók János vezetésével. Az oktatás három, egymásra épülő
szakaszból áll: i) biztos nyelvi alapok megszerzése, ii)
bevezetés az egyetemi oktatásból kiszorult segédtudományokba, iii) ellenőrzött, önálló kutatómunka.
Óraadóink a Collegiumhoz kötődő kiváló tanárok,
akikkel a hallgatók az egyetemi képzés során nem
találkozhatnak. A szakmai munkát erősíti a kettős
tutori rendszer alkalmazása: a külső tutori kört a hazai
klasszika-filológia tekintélyes tudósai alkotják, a belső tutori kör pedig a műhelytagok együttműködését
jelenti, amennyiben minden alsóbbéves mellett egyegy kijelölt felsőbbéves lát el tanácsadói feladatokat.
A hallgatók szakmai előmenetelét kívánja elősegíteni
a SEC Collegium Hungaricum nemzetközi diákszervezet, melynek magyarországi székhelye az Eötvös Collegium.

FILOZÓFIA MŰHELY

Műhelyvezető:
Faragó-Szabó István

A Filozófia Műhely 1995 óta az ELTE Filozófia Intézete
mellett egy olyan tehetséggondozó műhely, amely
mindig kiemelt figyelmet fordított a magas szakmai
színvonalra és a sokszínűségre. A műhelyben végzett
munka egyrészt olyan oktatók kiscsoportos szemináriumaiból áll, amelyek az egyetemen nem érhetők el
(vagy mert az illető nem ELTE-s oktató, vagy mert olyan
speciális témát ölel fel a kurzus, amely nem fér bele
az egyetemi curriculumba), másrészt pedig a műhelytagok által évente megírt műhelydolgozatoknak a közös megvitatásából és kiértékeléséből tevődik össze.
A műhely éves rendszerességgel tervezi kiadni …de
van benne rendszer című tanulmánykötetét, amelynek
első száma idén májusban jelent meg. A műhelyben
a teljesség igénye nélkül a következő oktatók tartottak
órát az alábbi témákban: Faragó-Szabó István: Wittgenstein, Pléh Csaba: Freud, Radnóti Sándor: tömegkultúra, Tatár György: Kierkegaard, Erdélyi Ágnes: Max
Weber, Lautner Péter: Sextus Empiricus, Schmal Dániel: test-lélek probléma.

GERMANISZTIKA MŰHELY

Műhelyvezető:
Sára Balázs

Az Eötvös Collegiumban működő Germanisztika
Műhely 1989-ben kezdte meg újkori működését,
megalapítója a Collegiumban 1980 és 1998 között oktatóként tevékenykedő Horváth Géza volt.
A műhely létrejöttének előkészítését Fritz Paepcke,
a heidelbergi Ruprechts-Karls-Universität professzorának vendégtanári tevékenysége alapozta meg, aki
1980-tól 1992-ben bekövetkezett haláláig tartott szakszemináriumokat a hermeneutika, a német próza és
a világirodalmi líra témakörében. Az időközben eltelt
években a műhely tevékenysége jelentős mértékben
kibővült, egyedülálló kurzuskínálata ma is páratlan lehetőséget nyújt mindazok számára, akik szeretnének
elmélyedni a nyelvészet, az irodalom, a tanárkutatás,
a zenetörténet vagy a műfordítás területén, illetve
belekóstolnának a tanári hivatásba. A fakultatívan
választható tanegységek mellett fontos szempont továbbá a hallgatók nyelvi kompetenciáinak fejlesztése,
amelyet speciális (a BA, ill. MA kurzuskínálatából esetlegesen hiányzó) kurzusokkal és anyanyelvi oktatók
bevonásával igyekszünk megvalósítani.

INFORMATIKAI MŰHELY

Műhelyvezető:
Csörnyei Zoltán

Az Informatikai Műhely 2004-ben alakult meg, tagjai
lehetnek az ELTE Informatikai Karának hallgatói. Tiszteletbeli elnöke 2007-től Lovász László. Feladatának
tekinti a tudós, önálló kutatásaikkal is kitűnő, hivatásukat szerető és szívvel-lélekkel végző informatikusok
képzését. A műhely annak a felismerésnek a szellemében fogant, miszerint az informatikusképzésben
feltétlenül szükséges a legújabb elméleti és gyakorlati
eredmények megismerése és a modern informatika
egységes, átfogó ismerete, ezáltal a hallgatók képzésének kiegészítése. Ennek a kiegészítő képzésnek
három formája van: oktatás (szemináriumi keretek
között kívánjuk a collegistákkal megismertetni azokat
a jelenleg intenzíven fejlődő tématerületeket, amelyek az egyetemi oktatásban kisebb hangsúlyt kapnak), kutatás (a műhely tagjai az Informatikai Karon
folyó kutatási projektekbe kapcsolódnak be) és nemzetközi együttműködés (a Collegium és a határon túli
egyetemek szakkollégiumai közötti együttműködési
megállapodások).

MAGYAR MŰHELY

Irodalmi kabinet:
Kiss Farkas Gábor

Műhelyvezető:
Laczkó Krisztina

A Magyar Műhely az Eötvös Collegium egyik legrégebbi
és legnagyobb létszámú műhelye. Számos egykor volt
tagja dolgozik a magyar közép- és felsőoktatás területén. Tagjai magyar szakos hallgatók, akik az egyetemi
tanrend mellett érdeklődésüknek megfelelő egyéb
előadásokat és akár féléves kurzusokat is hallgathatnak az intézmény falain belül. Az utóbbi időszakban
meghívott előadóként egy-egy beszélgetés erejéig járt nálunk többek között Spiró György, Esterházy
Péter, Tóth Krisztina, Kemény István, Krasznahorkai
László, Karafiáth Orsolya. Az Elmélet és módszer című
nyelvészeti előadás-sorozat révén pedig több neves
hazai nyelvész tartott egy-egy órát a Collegiumban.
Az Eötvös Színházkört előadás-látogatásaira mindig
elkíséri egy a témában otthonosan mozgó szakember,
így jártunk már színházban többek között Margócsy
Istvánnal, Tarján Tamással, Földényi F. Lászlóval. A műhelyhez kötődik a Collegium egyetlen rendszeresen
megjelenő folyóirata, az ECloga. Tudományos munkánkat megkönnyíti az épületben található Magyar
Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének könyvtára.

MATEMATIKA-FIZIKA MŰHELY

Műhelyvezető:
Burcsi Péter

A Matematika-Fizika Műhely annak a felismerésnek
a szellemiségében alakult meg 2002-ben, miszerint
a 21. századi matematikus-, illetve fizikusképzésben
egyre fontosabb mind a modern fizika, mind a modern
matematika egységes, átfogó ismerete. E két tudomány ilyen nézőpontú megközelítése nemcsak a leendő kutató matematikus és fizikus hallgatók számára
hasznos, hanem a leendő tanárok, a matematikával és
a fizikával kapcsolatos szakokra járó hallgatók számára
is. A műhely félévente két-három önálló kurzus meghirdetésével, önképző körök és egyéb rendezvények
megszervezésével segíti a műhelytagok szakmai munkáját. A programok kialakításáról közösen döntünk
a rendszeresen megtartott műhelygyűléseken. A Collegium többi műhelyével kéthetente közösen megrendezett TTK-s estek során neves előadókat hívunk meg,
akik egy kötetlen beszélgetés keretein belül mesélnek
kutatási területükről és saját magukról. A műhelytagok szemináriumokon és konferenciákon számolhatnak be kutatási tevékenységükről. A műhely hallgatói
számára tutorokat is keres, akik segítik bekapcsolódásukat a tudományos kutatómunkába.

MENDŐL TIBOR MŰHELY

Műhelyvezető:
Győri Róbert

A Mendöl Tibor Földrajz-Földtudomány-Környezettan
Műhely a Collegium egyik legnagyobb múltú műhelye,
hiszen a régi Eötvös Collegium a földrajz és a geológia
oktatásának kiemelkedő hazai intézménye volt. Az újjászervezett Eötvös Collégiumban 2002-ben alakult meg
az önálló Földrajz-Földtudomány Műhely. A műhely
földrajz és földtudományi BSc szakos hallgatókat, illetve ezen alapszakokról elérhető MSc szakos hallgatókat
fogad. Jelenleg 27 tagja van, akik számos díjjal, OTDKhelyezéssel büszkélkedhetnek. Műhelyünk célul tűzte ki,
hogy a tagok az egyetemi tananyagon túlmutató ismereteket szerezzenek a társadalom- és a természetföldrajz,
valamint a földtudományok körében. Tanáraink ezért
félévenként 2–3 kurzust hirdetnek meg, amelyek kapcsolódnak az egyetemi előadásokhoz, szemináriumokhoz,
ám kiegészítik őket. Egyre jelentősebb rendezvényünk
a félévente néhány alkalommal megrendezett Földrajzos
esték, amelynek keretében a szakma legkiválóbb képviselői tartanak előadást tevékenységükről, valamint a Collegium többi természettudományos műhelyével közösen
szervezett TTK-s est. A seniorok és a tanárok igyekeznek
bevonni kutatásaikba a fiatalabb hallgatókat, vagy éppen
segítenek megfelelő témavezetőt választani, hogy mielőbb bekapcsolódhassanak a tudományos életbe.

OLASZ MŰHELY

Műhelyvezető:
Ludmann Ágnes

A 2009-ben megalapított Olasz Műhely célja
az italianisztika és az olasz filológia iránti érdeklődés
erősítése. Segíti azokat a hallgatókat, akik elmélyülten kívánnak foglalkozni Itália történetével, irodalmával, nyelveivel, valamint a művészettörténettel.
Célkitűzése az, hogy kiváló tanárok együttműködésével a műhely olyan oktatási-kutatási központtá
váljon Magyarországon, ahol a legtehetségesebb hallgatók kiemelkedő szakmai színvonalú képzésben részesülnek, kutatási lehetőségekhez jutnak, és ahol
doktoranduszok és fiatal kutatók is csatlakozhatnak
a munkához. A hallgatók kis létszámú szemináriumi
órák formájában ismerkedhetnek az egyetemi oktatásból kiszoruló témákkal és tudományterületekkel
(kodikológia, paleográfia, szövegkritikai kiadás, filológia stb.), olyan kiváló olasz és magyar oktatók bevonásával, akikkel az egyetemi képzésük alatt ritkán nyílik
alkalmuk találkozni. A nemzetközi kapcsolatok területén az elsődleges cél az Eötvös Collegium olasz kapcsolatainak erősítése: az Olasz Műhelynek jelenleg a pisai
Scuola Normale Superiore egyetemmel és a bolognai
Collegio Superiore intézménnyel van cserekapcsolata.

ORIENTALISZTIKA MŰHELY

Indológiai kabinet:
Bangha Imre

Műhelyvezető:
Máté Zoltán
Egyiptológia kabinet:
Hasznos Andrea

Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhelye 2009-ben
alakult meg azzal a céllal, hogy a Keleti nyelvek és
kultúrák szak legtehetségesebb hallgatói számára
kiemelkedő színvonalú szakmai képzést, kutatásaikhoz támogatást nyújtson. Minthogy az orientalisztika
és így a szak maga is a különböző tudományterületek, vizsgált korok és földrajzi régiók rendkívül széles spektrumát foglalja magában, az Orientalisztika
Műhely felépítése e színességhez igazodik: a műhely
kabinetekből áll (többek között egyiptológia, sinológia, japanológia, asszirológia kabinetből), amelyek
a különböző szakirányokról érkezett hallgatók számára a nekik megfelelő szakmai támogatást hivatottak
nyújtani. A műhely a rendszeres szemináriumok mellett évente megrendezett konferenciájával is segíti
a tagok fejlődését. A „Közel, s Távol” Orientalisztika
Konferencia elsődleges célja egyben az is, hogy az orientalisztika bármely területén kutatásokat folytató
hallgatók számára bemutatkozási lehetőséget biztosítson, teret adva a szakmai párbeszédnek a fiatal kutatók között.

SAUVAGEOT MŰHELY

Tiszteletbeli elnök:
Szabics Imre

Műhelyvezető:
Kalmár Anikó
Vezetőtanár:
Vargyas Brigitta

Az Eötvös Collegiumot az egyik legrangosabb francia felsőoktatási intézmény, a párizsi École Normale
Supérieure mintájára alapították 1895-ben. Az anyaintézménnyel ápolt szoros oktatási és tudományos
kapcsolat napjainkig is elsőrendű feladatunk: az Écoleból évente érkező anyanyelvi lektorok, az ösztöndíjas
diákcserék, a könyvtár kiterjedt francia nyelvű állománya és a kötelező francia nyelvtanulás jól mutatja,
hogy a Collegium ma is a klasszikus francia kultúra és
szellemiség otthonaként működik. A Sauvageot Műhely tagjai francia nyelv, irodalom és kultúra alap- és
mesterszakos hallgatók, illetve a Fordító- és Tolmácsképző Tanszék diákjai. A szakképzési struktúra a kis
létszámú, tutoriális oktatás módszereire épül, a hallgatók az egyetemi kurzusokat kiegészítő szemináriumokon mélyítik el tudásukat. Rendszeres meghívottaink
olyan hazai és külföldi vendégoktatók, akik irodalmi,
történeti és nyelvészeti témájú előadás-sorozataikkal a hallgatók önálló kutatási tevékenységét segítik.
A műhelyben végzett kutatómunka egyik kiemelt területe a középkori francia irodalom. A Collegiumban
működik a tudományos vérkeringés szerves részét
képező Udvari Irodalom Nemzetközi Társaság és egy
középkori irodalmi kutatócsoport is.

SKANDINAVISZTIKA MŰHELY

Műhelyvezető:
Masát András

A műhely fő célkitűzése a kortárs skandinavisztika
(Scandinavian Studies) népszerűsítése. A Collegium
Kuratóriuma 2006 augusztusában engedélyezte, hogy
az őszi félévtől a Germanisztika–Skandinavisztika Műhely keretein belül szervezhessük tevékenységünket.
A hagyományos egyetemi órák lehetőségeit tágítani
szeretnénk új oktatási formák bevezetésével, nagy
hangsúlyt helyezünk a „workshop”-jellegre és a régebben már jól bevált tanulókörök bevezetésére.
Óráinkon, programjainkon szívesen látunk bárkit, akit
valaha megbabonázott Észak világa, vagy egyszerűen
csak a kíváncsiság hajtja hozzánk.

SPANYOL MŰHELY

Műhelyvezető:
Faix Dóra

A 2009-ben megalapított Spanyol Műhely célja
az, hogy kiegészítse az Eötvös Collegium spanyol szakos diákjainak képzését, és alkalmat teremtsen arra,
hogy együtt dolgozzanak olyan kiváló oktatókkal,
szakemberekkel (például írókkal, fordítókkal) akikkel
az egyetemi képzés során nem találkoznak. A műhely
által meghirdetett szemináriumok és rendezvények
mélyítik a hallgatók nyelvi és szaktárgyi ismereteit,
miközben önálló kutatómunkára nevelnek, és felkészítenek a publikálásra is. A műhely másik meghatározó
tulajdonsága az interdiszciplinaritás: az irodalmi vonatkozások elemzése mellett a tematika része a modern
és a kortárs spanyol művészeti háttér, illetve a különböző művészeti ágakban (zene, fotográfia, festészet
stb.) megnyilvánuló párhuzamok vizsgálata. Ezen felül
a Spanyol Műhely jó kapcsolatot ápol olyan kulturális
intézményekkel, mint a budapesti Cervantes Intézet,
illetve a híres madridi Residencia de Estudiantes, ezzel
kiváló alkalmat biztosít a kutatómunkára és a tanulmányutak megvalósítására egyaránt.

SZLAVISZTIKA MŰHELY

Műhelyvezető:
Boros Lili

Az ELTE Eötvös József Collegiumának Szlavisztika
Műhelye gazdag hagyományokkal és nagy múlttal
rendelkezik. Fő tevékenysége elsősorban az orosz filológiának nemzedéki összefogással (hallgatók, doktoranduszok, fokozatot szerzett fiatal kutatók és
egyetemi előadók) megvalósuló művelésére és minél több szláv kultúra fókuszpontba helyezésére irányul. Kiemelt terület az orosz klasszikus irodalom
komparatisztikai megközelítése. Emellett kurzusaink
tartalmaznak szláv irodalmi és társművészeti témákat,
és magukban foglalják a lengyel, bolgár és orosz nyelv
oktatását, önképzőkörben való művelését. A nyelvészeti órákon többek között ószláv szövegek olvasása
zajlik. Rendszeresen sor kerül a Szláv és Balti Filológiai
Intézettel közös hazai és nemzetközi rendezvényekre,
amelyeken világszerte ismert kutatók is vendégeink
(pl. N. Žekulin, B. Kaibach, U. Heftrich, P. Torop), és
ahol időről időre a műhely tagjai is előadhatják kutatásaikat. Az „alkotóműhely” minden tagot szeretettel
vár, segítséget nyújtva tudományos (TDK) munkák elkészítéséhez. A műhely továbbra is céljának tekinti,
hogy konferenciáin minél több érdeklődőhöz hozza
közelebb a szláv kultúrát.

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MŰHELY

Műhelyvezető:
Bozsonyi Károly

A Társadalomtudományi Műhely célja, hogy a különböző társadalomtudományi szakok legkiemelkedőbb
hallgatóinak főként tudományos pályáját támogassa,
és ezt személyre szabott foglalkozásokkal, az egyéni
tehetség kibontakoztatásával igyekszünk megvalósítani. Az itt szerzett tapasztalatok és az elméleti felkészítés olyan piacképes tudást biztosít, amely nemcsak
a tudományos pályán, hanem a munkaerőpiacon is kamatoztatható. A műhelyben folyó munka az egyetemi
képzést igyekszik kiegészíteni úgy, hogy minden műhelytag megtalálja a maga érdeklődési területét, valamint széles körű tudást és műveltséget biztosítson,
amely a későbbi karrier alapja lehet. A műhelyben
olyan kompetenciákat is fejlesztünk, mint a vitakészség, az előadásmód, a számítógép-kezelés, az íráskészség, illetve igyekszünk a tudományos kutatómunkák
eredményességét személyre szabott tutorálással
elősegíteni. A műhelyben rendszeres programokkal
(közös színházlátogatás, műhelykirándulás stb.) igyekszünk aktív, egymást segítő és ismerő csapatot építeni,
olyan légkört teremteni, ahol jó együtt lenni, és a műhelytagok egymást támogatják mindennapi egyetemi
gondjaik megoldásában is.

TÖRTÉNÉSZ MŰHELY

Műhelyvezető:
Farkas Zoltán

A Történész Műhely az egyetemi történész- és történelemtanár-képzést kiegészítő tehetséggondozó
műhelyként működik az Eötvös Collegiumban 1984
óta. A műhely tagjai elsősorban történész hallgatók, de tudományterületük történeti módszerei és
vonatkozásai miatt a Történész Műhely tagjai a levéltár, művészettörténet, néprajz és régészet szakos
collegisták is. A műhelytagok nyolc évfolyamot alkotnak az egyetemi képzés kezdőpontjától a doktori
képzés zárószakaszáig. A műhely legfontosabb célja,
hogy segítse a hallgatók tudományos tájékozódását
és szakmai fejlődését. A műhely tagjai ezért rendszeresen vesznek részt az Eötvös Konferencián, valamint
más tudományos rendezvényeken és versenyeken.
A műhelyben négy kutatócsoport működik; ezek neves tudósok vezetésével és közreműködésével szakmai gyakorlatot biztosítanak a műhely tagjainak.
A levéltáros és művészettörténész műhelytagoknak
önképzőköre is van. Évente két hosszabb tanulmányi
kirándulást szoktunk szervezni: nyáron Győrbe, őszszel Bécsbe levéltári gyakorlatra. A műhely munkáját a Collegiumhoz kötődő kiváló történészekből álló
tutori kör támogatja.

CATHEDRA MAGISTRORUM

Vezetője:
Feldné Knapp Ilona

A Cathedra Magistrorum jelentése Tanárakadémia.
Ezzel a címmel indul útjára az Eötvös Collegiumban
az a kezdeményezés, amely a tanár szakos hallgatókat
kívánja megerősíteni és támogatni abban az elhatározásukban, hogy tanárok legyenek, megtalálják és kialakítsák saját tanári profiljukat, felépítsék egyéni tanári
tudásukat és gondolkodásmódjukat. A CM szorosan
illeszkedik az EC hagyományaihoz. 1895-ben Eötvös
Loránd épp azzal a feladattal hívta életre az EC intézményét, hogy a színvonalas tanárképzés helyéül szolgáljon. A CM programja ezt a célkitűzést eleveníti fel
és a tudós-tanár utánpótlásképzéséhez kíván hozzájárulni, középpontba állítva a tanárság és a tanulás kutatását. Napjainkban a tanári pálya nagyon komplex
és sokrétű hivatás, amely rengeteg innovációt igényel,
a kitűzött célok megvalósítása önálló döntések meghozatalával és az ezekért vállalt felelősséggel párosul.
Erre a nagy kihívást jelentő munkára egyszerű receptek alapján nem lehet felkészülni. Sokkal inkább szükséges az egyénre szabott szakmai öntudat, a biztos
egyéni szakmai tudás és legfőképp a fejlett tanári gondolkodásmód, amely alapja a tanári cselekvéseknek.
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