KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS
Csukás Zoltán Kollégium: Kaposvár 7400 Guba S. u. 40.
(2007 augusztusában felújított épület, 2 személyes szobák mosdókagylóval ellátva, közös
higiéniai blokkok a folyosókon, internet hozzáférés és kábeltévé vételi lehetőség minden
szobában biztosított.)
Új Kollégium: Kaposvár 7400 Guba S. u. 40.
(A Campuson található, 2005 augusztusában átadott új épület, 2 személyes szobák tusolóval,
WC-vel ellátva, internet hozzáférés és kábeltévé vételi lehetőség minden szobában
biztosított.)
Kaffka Margit Kollégium: Kaposvár 7400 Bajcsy-Zs. u. 6.
(Elsősorban a Művészeti Kar leendő hallgatóinak javasoljuk az oktatási épület közelsége
miatt.
Belvárosban található, régebbi építésű, 3 személyes szobák mosdókagylóval ellátva, közös
higiéniai blokkok a folyosókon, számítógépterem van az épületben, valamint internet
hozzáférési lehetőség biztosított néhány szobában, Wi-fi csatlakozási lehetőség minden
szobában biztosított)
A 2017/2018-as tanévben a kollégiumi díjak a következőképpen alakulnak az állami
ösztöndíjas hallgatók esetében:
-

Kaffka Margit Kollégium: 9.320 Ft/hó
Csukás Zoltán Kollégium: 11.650 Ft/hó
Új Kollégium: 15.500 Ft/hó

A 2017/2018-as tanévben a kollégiumi díjak a következőképpen alakulnak a önköltséges
képzésben résztvevő hallgatóknak:
-

Kaffka Margit Kollégium: 20.970 Ft/hó
Csukás Zoltán Kollégium: 23.300 Ft/hó
Új Kollégium: 27.150 Ft/hó

A többletszolgáltatási díj 1500 Ft/hó.
A többletszolgáltatási díj tartalmazza a szobánkénti internet hozzáférés, 160 liter
hűtőtérfogat/2 fő, számítógép terem, szauna, kondicionáló terem, kerékpár használat, a díjat
befizetők számára vendéglátással egybekötött rendezvények.
Nappali tagozatos hallgatóink számára a kollégiumi pályázatot a NEPTUN hallgató kezdő
oldalán az Ügyintézés/Kollégiumi jelentkezés felületen kell benyújtani. A pályázati
jelentkezési felületet 2017. augusztus 7-19-ig nyitjuk meg. A beadáshoz szükséges csatolandó
dokumentumokat a saját szociális helyzetének megfelelően csatolja
(NEPTUN/Dokumentumok/KE Kollégiumi jelentkezés kitöltési útmutató segítségével). A
beadási határidőt követően folyamatosan kísérjék figyelemmel a Neptunban a kérvény
státuszának változását, az e-mailes értesítést (esetleg szükség lehet dokumentum
hiánypótlásra is), egészen a döntésig. A döntésről szóló határozatot a
Neptun/Tanulmányok/Hivatalos bejegyzések felülten láthatják. A határidő elmulasztása

jogvesztő.
Levelező tagozatos hallgatóink részére a konzultációk időpontjára térítés ellenében
alkalmanként szállást tudunk biztosítani a kollégiumokban (szállást foglalni a lent megjelölt
elérhetőségeken lehet).
Csukás Zoltán és Új Kollégium:
horvath.viktoria@ke.hu, 82/505-832
Kaffka Margit Kollégium:
horvathne.gabriella@ke.hu, 82/502-517

