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Felvettek? Vedd fel a fonalat is!

Számtalan új szituáció, döntéshelyzet és 
kihívás vár rád ősztől az egyetemen vagy 

főiskolán. Segítünk felvenni a fonalat!

[4–7. oldal]

Hallgatói pénzügyek

Kezdd el már most kiszámolni, milyen 
költségekkel kell tervezned hallgatóként, 

hol tudsz lefaragni ezekből és mivel 
tudod növelni a bevételeidet.

[8–13. oldal]

#hallgatóiszervezetek

Különböző öntevékeny körök,  
szakkollégiumok segítségével  

tartalmasan töltheted meg a szabadidődet,  
gazdagíthatod gyakorlati, szakmai ismereteidet is.
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Legyél jó(l) tanuló!

A hallgatói élettel járó nagyobb  
szabadságot érdemes okosan kihasználni. 

Egy kis fegyelmezettség a szorgalmi 
időszakban és máris könnyebben 
veszed a vizsgaidőszak akadályait.
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Minden intézményben működik 
egyetemi újság, online magazin 
és/vagy rádió is. Ajánlatos a 
diákszerkesztőségek ajtaján is 
kopogtatni, ahol izgalmas fiata-
lokat ismerhetsz meg, s az sem 
hátrány, hogy egy ilyen csapat 
tagjaként elsőként értesülhetsz 
az egyetem eseményeiről. Csak 
járj nyitott szemmel, s élj min-
den lehetőséggel!

Gólyafészek(ki)rakó

Amennyiben nem lakóhelye-
den – vagy annak közelében 
– tanulsz tovább, azt is át kell 
gondolnod, hogy albérletben 
vagy kollégiumban képzeled el 
a szállásodat, netán a bejárás 
mellett döntesz. Mérlegeld, me-
lyik megoldás bír több előnnyel, 

gondold át, hogy ha költözöl, 
kivel, milyen habitusú emberrel 
és hol laknál szívesen, milyen 
körülmények között. Az együtt-
élés még egy tágas albérletben 
sem könnyű, de ettől se tarts, 
hiszen sok mindenre megtanít: 
összetartásra, segítségnyújtásra, 
alkalmazkodásra és az ésszerű 
költekezésre. Ha valamelyik ba-
rátoddal költözöl össze, beszél-
jétek át, kinek milyen rigolyája 
van, nehogy közétek álljon a 
későbbiekben. Az álmok mel-
lett mindenképpen becsüld meg 
az anyagi oldalt is! Ha pedig 
megszerezted a koleszszobát/
albérletet, jöhet a dekoráció és 
a kellékek begyűjtése. 

Kollégiumi szobát valamennyi 
egyetem és főiskola kínál, de 

kevesebbet a kelleténél, így csak 
azok juthatnak be, akik megfe-
lelnek bizonyos feltételeknek 
(ilyen többek között a szociális 
helyzet vagy az intézmény és 
az állandó lakhely közötti nagy 
távolság). Amennyiben kolesz-
szoba büszke lakója leszel, vi-
szonylag olcsón megúszhatod 
a lakhatást (10-30 ezer Ft), nem 
mellesleg fejlődhetsz alkalmaz-
kodás és empátia terén (nézzük 
a dolgok jó oldalát, ugye). A 
hagyományos, 3-4 ágyas szobá-
kon kívül egyébként elcsíphetsz 
egészen trendi kis birodalmat is, 
fürdővel és konyhával megspé-
kelve, ezekhez nyilván mélyebb 
zsebek szükségesek, de még 
mindig olcsóbbak az albérletnél. 
A bérelt lakás ára a csillagos ég 
az állapottól, elhelyezkedéstől „Felvettek. De mi jön ezután?” 

– teszed fel a kérdést jogosan, 
miután magadhoz tértél a má-
morból. Jól is teszed, hiszen a 
szállás lefoglalásán túl a beirat-
kozás, a diákigazolvány igénylé-
se, a tanulmányi rendszer meg-
ismerése, a tantárgyfelvétel, az 
egyetem épületének és környé-
kének feltérképezése, valamint 
az új barátok megtalálása is rád 
vár, miközben a szabad(abb)
idő beosztása is új hozzáállást 
kíván. Egy sereg olyan teendőd 
lesz, amellyel már egyedül kell 
megbirkóznod, tehát a felsőok-
tatás évei az önállósodás évei is 
egyben. A hivatalos körök mel-
lett magad kérdezősködsz pél-
dául, ha nem találod a nagyelő-
adót vagy a tanulmányi osztályt. 
Ám mindez csupán eleinte jelent 
újdonságot, néhány hét alatt 
természetessé válik az egyetemi 
élet: a jelentkezés a vizsgákra, 

az újszerű számonkérési módok, 
a sok szabadidő. Az új kihívá-
soknak köszönhetően napról 
napra erősebbnek érzed magad, 
hiszen tucatnyi sikerélményben 
lesz részed, jövőre pedig már te 
látod el jó tanácsokkal a kisgó-
lyákat. 

Gólyatáborban az igazság

A gólyák élete nem csak játék 
és mese. De majdnem! A gólya-
tábort például csupa izgalmas 
kalanddal töltik meg a szerve-
zők, hogy játszi könnyedség-
gel ismerkedhess meg leendő 
iskoláddal és élesedjen benned 
a felsőoktatás homályos képe. 
A bulik, játékok, vetélkedők 
és előadások során rengeteg 
hasznos infót gyűjthetsz be az 
intézményről, a képzésről, a 
tanárokról, a vizsgákról, a kö-
vetelményekről és a tárgyakról. 

A felsőbb évesek segítőkészen 
válaszolnak kérdéseidre és jó 
szívvel osztják meg tapasztala-
taikat. Úgyhogy ha furdal a kí-
váncsiság, mi vár az egyetem ka-
puja mögött, jelentkezz tüstént a 
gólyák táborába és kérdezősködj 
bátran! Ám a szórakozás és az 
infószerzés még nem minden, 
amit ez a néhány nap ad! Meg-
ismerkedhetsz ugyanis leendő 
csoporttársaid egy részével is, 
ami nagyban megkönnyíti az 
egyetemre történő beilleszke-
dést, mert ősszel az idegen falak 
között már ismerős arcok fogad-
nak. A felhőtlen, laza környezet-
ben pedig még a zárkózottabb 
emberek is játszva teremtenek 
kapcsolatot, szóval vétek lenne 
kihagyni e tábort. Ki tudja, le-
het, hogy életre szóló barátságok 
és leendő lakótársak várnak rád! 
Szóval kóstolj bele a gólyaéletbe 
már nyáron!

Ha valamilyen okból nem tudsz 
elmenni a gólyatáborba és nem 
tudod kipróbálni, milyen fél 
(gólya)lábbal belépni a felső-
oktatás világába, ne csüggedj, 
számos más lehetőség is nyílik 
a beilleszkedésre. Az előadá-
sok, szemináriumok közötti 
szüneteken túl remek apropó 
az ismerkedésre egy egyetemi 
sportklub vagy érdeklődési kö-
rödhöz passzoló szakkör, hiszen 
a hasonló hobbival rendelkező 
diákokkal már eleve tudsz mi-
ről beszélgetni, s közöttük na-
gyobb eséllyel lelhetsz barátok-
ra. Legyél nyugodt, laza, kedves, 
barátságos! Érdeklődj, kérde-
zősködj, mesélj bátran, vagy 
épp kérj tanácsot és segítséget! 

Felvettek?  
Vedd fel a fonalat is!

[Talán már sejted, mi leszel, ha nagy leszel. És azt 

tudod-e, mit teszel, s mit eszel? Merthogy számtalan 

új szituáció, döntéshelyzet és kihívás vár rád ősztől az 

egyetemen, avagy a főiskolán. A gólyatábortól kezdve 

a beiratkozáson – és esetleges költözésen – át egészen 

az új suli, környezet, diáktársak, tanárok és szabályok 

megismeréséig. De hogy ne szakadjon minden kötél, 

segítünk felvenni a fonalat. ]

felvételi után
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>és mérettől függően, cserébe 
viszont nyugalmat, szabadságot 
és tágabb teret kínál. A legfon-
tosabb, hogy minél előbb kezdd 
el a keresgélést, hogy megkapa-
rinthasd álmaid otthonát! 

Tanulmányi 
rendszer(elem)

Barátkozz össze egyetemed/
főiskolád elektronikus tanul-
mányi rendszerével is, amelyen 
az oktatásszervezési feladatok 
futnak, többek között a tárgy-
felvétel és a vizsgajelentkezés. 
Ezek a komplex ügyvivőrend-
szerek csak első pillantásra 
tűnnek bonyolultnak, hamar 
ráeszmél az ember az előnyeire, 
hiszen nagyban megkönnyítik 
a hallgatók és az oktatók életét. 
Segítségükkel ugyanis otthon-
ról intézhetők az intézménnyel 
kapcsolatos tanulmányi 

és pénzügyi teendők, csak 
internet kell és kész. Az ETR 
(azaz az Egységes Tanulmányi 
Rendszer) és a Neptun felüle-
tén zajlik a tantárgyfelvétel és 
a vizsgajelentkezés, emellett itt 
értesülhetsz az eredményekről, 
valamint a tanulmányokkal 
kapcsolatos pénzügyeket is 
intézheted, láthatod befizetési 
kötelezettségedet vagy az ösz-
töndíj kifizetéseket.

A bejutás csak a kezdet

Könnyen megeshet, hogy úgy 
belejössz a világ(egyetem) és 
magad feltérképezésébe, hogy 
még külföldön is próbára teszed 
magad. Hiszen az egyetem már 
az álmok megvalósításának te-
repe, a kreditrendszer pedig a 
rugalmas tanulmányok záloga, 
mivel szabadabbá teszi az óra-
szervezést. Nincs szigorúan 

előírt órarend, magad oszt-

hatod be az idődet, energiádat, 
a kötelező tárgyakon túl saját 
érdeklődésednek megfelelően 
választhatsz tantárgyakat. Ha 
egy tárgyat nem tudsz elsőre 
teljesíteni, nem dől össze a vi-
lág, legközelebb újra felvehe-
ted, így nem kell félévet ismé-
telned. De töltsd hasznosan a 
szabad óráidat, fordítsd terveid 
megvalósítására! Lehetsz gya-
kornok, tanulhatsz nyelveket, 
indulhatsz versenyeken, akár 
külföldi ösztöndíjakra is jelent-
kezhetsz vagy önkéntesnek is 
állhatsz. Megismerheted egy 
másik ország egyetemét, kultú-
ráját, és egy idegen nyelvet is a 
határon túl lehet a legkönnyeb-
ben és legtökéletesebben elsa-
játítani. Emellett sok-sok olyan 
tapasztalattal is gazdagodhatsz 
– például szociális és kommuni-
kációs ismeretekkel –, amelyek 
jól jönnek majd álláskereséskor, 
s nem mellesleg önállóbb is le-
szel. Nézz utána tehát, milyen 
lehetőségek közül választhatsz 
iskoládban!

Hallgatói élet

Gólyák tízezrei állnak neki 
ezekben a hetekben, hogy la-
kóhelyet változtassanak elkö-
vetkező éveikre. Nem érdemes 
halogatni a keresgélést az Albér-
letkeresőn, mert bár a kínálat 
bőséges, a jobb, olcsóbb helyek 
napok alatt gazdára találnak. 
Naponta frissülő adatbázisunk-
ban partnerünk, az Ingatlanro-
bot.hu portál hirdetései között 
böngészhetsz, „Keres” és „Kí-
nál” kategóriában, szűrhetsz 
településre vagy akár a bérleti 
díj összegére is. Ha már van al-
bérleted, de jól jönne egy bérlő-
társ, akár Te magad is adhatsz 
fel hirdetést. A hirdetésfigyelő 
bekapcsolásával pedig az elsők 
között tudhatod meg, ha a beál-
lított paramétereknek megfelelő 
új hirdetés fut be.

Az egyetemi beilleszkedést 
segítik Tanulási tippjeink. 
Akik középiskola után kerülnek 
a felsőoktatás világába, elsőre 
kissé elveszve érezhetik magu-

kat, hiszen itt ki-ki maga állítja 
össze az órarendjét, intézi hall-
gatói ügyeit, a számonkérések 
pedig akár egyenként is az érett-
ségivel felérő töménységben 
zajlanak. Ehhez a feladathoz fel 
kell nőni, hasznos ötleteink so-
kat segíthetnek benne.

Kiteljesedni hallgatóként

A tudásversenyben minden 
megszerezhető plusz jó fizetés-
re, vonzó állásra váltható. Nem 
érdemes tehát elmenni a lehető-
ségek mellett. Az egyetemek és 
főiskolák által meghirdetett kü-
lönböző szociális, tanulmányi 
és sport ösztöndíjak intézmény 
és kar szerint kereshető formá-
ban listázhatók Ösztöndíjkere-
sőnkben. 

A hallgatók életében felmerü-
lő problémákról, nehézségekről, 
ezek megoldási lehetőségeiről, 
valamint a diákmunkáról, ön-
kéntességről, külföldi tanulás-
ról is olvashatsz Pénzügyek 
rovatunkban. 

A nyelvtudást és szakmai 
gyarapodást egyaránt támogat-
ják a külföldön folytatott tanul-
mányok. A Moha Online-nal 
közösen működtetett Külföldi 
egyetem keresőnkben minden 
infó megtalálható a kiszemelt 
célország felvételi rendszeréről, 
a jelentkezés feltételeiről, a ta-
nulmányaid várható költségéről 
és az elérhető ösztöndíj-lehető-
ségekről.

Munka hallgatóként és a 
diploma után

A felsőoktatás célja, hogy felvér-
tezzen minket a tudással, amivel 
a lehető legjobban boldogulunk 
majd a munkaerőpiacon. Karri-
er rovatunkban olyan témákat 
boncolgatunk, amelyekkel min-
den hallgató találkozik, aki már 
a tanulás mellett elkezdi építeni 
a karrierjét. 

A bizonytalanok kitölthetik a 
hallgatói életre, karrierépítésre 
specializált Önismereti teszt-
jeinket, vagy igénybe vehetik 
a felvételizők számára már 
ismerős Pályaorientációs ta-
nácsadást, hiszen az ingyenes 
tanácsadásokon szakpszicho-
lógusunk nem csak a pályavá-
lasztási kérdésekben, de a teljes 
életpálya-tervezésben segíti a 
hozzá fordulókat.
Érdemes tehát velünk maradni. 

Ne feledd: 
www.felvi.hu/hallgatoknak 

Hasznos segítség  
a hallgatói élethez

[Örömteli hír, ha bejutottunk az egyetemre, 

főiskolára, még jobb, ha állami ösztöndíjas képzésre 

nyertünk felvételt. De hogy mit is jelent ez pontosan? 

Milyen kritériumoknak kell megfelelni, és milyen 

kötelezettségekkel jár mindez? ]

felvételi után
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[A sikeres felvételi után bizony felmerül a kérdés, 

miből finanszírozd kiadásaidat, illetve honnan érkez-

nek majd a bevételeid. Kezdd el már most kiszámolni, 

milyen költségekkel kell tervezned, hol tudsz lefaragni 

ezekből, és milyen pénzszerzési lehetőségeid lehetnek 

hallgatóként! ]

Hallgatói pénzügyek

Bevétel

Családi támogatás: 
E bevételi forrás adja a hallgatók felének legfőbb bevételi forrását a hallgatói évek alatt. 

+

Ösztöndíj: 
A tanulmányi vagy sportteljesítményed, illetve szociális helyzeted alapján pályázható ösztön-
díjaknak az intézményedben tudsz utánajárni. 

+

Diákhitel: 
A diákhitel jól jöhet abban az esetben, ha költségtérítéses képzésre vettek fel, vagy a szakodon 
annyi a tenni- és tanulnivalód, hogy a plusz munka egyáltalán nem fér bele az időbeosztásod-
ba. Igénylésének módjáról tudakozódj honlapjukon! www.diakhitel.hu

+

Munka: 
Akár zsebpénz-kiegészítésért, nyári fesztiválbelépőkért, nyaralásért, akár azért dolgozol, hogy 
ezzel is tehermentesítsd a szüleidet (és közben tapasztalatot is szerezz), diákmunkával havi 
pár tízezer forintot kereshetsz. A munkalehetőségekről tudakozódj az iskola- és diákmunka 
szövetségeknél. 

+

Gyakornoki pozíció:
Felsőbb éves hallgatóként kötelező gyakorlaton kell részt venned, a céget viszont sokszor te 
választhatod meg. A fizetséged általában egy jelképes összeg és/vagy az elsajátított ismeret 
lesz, de sok helyen nem fizetnek a gyakornokok munkájáért. A gyakornoki helyed kiválasz-
tásánál mégis inkább azt tartsd szem előtt, melyik cég mutat jobban az önéletrajzodban, kitől 
tudsz a legtöbbet tanulni és fejlődni. 

+

Külföldi tapasztalatok:
A külföldi nyári munkával nem csupán használható nyelvtudásra tehetsz szert, hanem szép 
kis summára is. Ezekről a lehetőségekről megbízható helyről és körültekintően érdeklődj!

+

Kiadás

Lakhatás: 
Hacsak nem kollégiumban laksz, akkor a kiadásaid legnagyobb részét a lakhatásod teszi ki. A 
kollégiumok többsége 3-4 ágyas, amiért kb. 10-30 ezer forintot kell fizetned havonta, de egy 
kicsivel több pénzért 1-2 ágyas szobához (és több nyugalomhoz) is hozzájuthatsz. Az albérle-
tek ára településenként változó. A fővárosban akár a kollégiumra szánt összeg háromszorosa 
is lehet, attól függően, hol és hányan vesztek ki együtt egy lakást. 

-

Könyvek, jegyzetek:
A tankönyveid beszerzése is komoly kiadás, ezért tájékozódj, honnan szerezheted be őket 
legolcsóbban. A Digitális Tankönyvtárról (www.tankonyvtar.hu)? Antikváriumból? Könyv-
tárból? Interneten is elérhető? A jegyzetet megörökölheted a másodéves szobatársadtól? Vagy 
csak az órára kell rendszeresen bejárnod és figyelmesen jegyzetelni?

-

Utazás:
A diákigazolványod felmutatásával diákkedvezményt vehetsz igénybe bérlet-, busz- és vonat-
jegy vásárlásakor, de léteznek olcsóbb utazási módok is. Hallottál már a telekocsiról, ahol a 
veled azonos időpontban és útvonalon közlekedő autósok elvihetnek, és ehhez nem stoppol-
nod kell, csak neten regisztrálnod? Néhány baráttal összefogva is olcsóbban juthattok haza 
vidékre autóval, csak számoljatok utána.

-

Étkezés:
A kollégiumok kínálnak menzán étkezést, vásárolhatsz a büfében is. Rengeteg kedvezményes 
árú ételfutár cég létezik, aki már korán reggel házhoz szállítja az ebédet, ám a legolcsóbb, ha 
tárcsázod anyut és megtanulod elkészíteni az egyszerűbb recepteket. 

-

Szabadidő:
A pénztárcakímélő programok beiktatásán kívül bizony eljött az ideje az ésszerű költekezés 
elsajátításának is. Bulik, ruhák, mozi, nyaralás? Mindenre keresd a költségkímélőbb megol-
dásokat! Amiből pedig nem tudsz engedni, keresd meg rá a plusz pénzt!

-

Sport:
Ha fontos az életedben a sport, ne egyből a konditerembe rohanj, hanem nézz körül. A test-
nevelés tanszékeken párszáz forintos aerobic edzéseket is tartanak, a lépcsőzőgép és futópad 
helyett pedig kipróbálhatod a lépcsőházat és a természetet. Meglátod, jó lesz!

-
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Teljesítmény alapú ösztöndíjak

Teljesítményalapú tanulmányi ösztöndíjat a 
második szemesztertől kaphatsz, és függ az elért 
tanulmányi eredményedtől. Ezt a támogatást az 
állami ösztöndíjas hallgatók maximum ötven szá-
zaléka automatikusan kapja, havi összegét min-
dig egy félévre (öt hónapra) határozzák meg az 
előző szemeszter eredménye alapján. A tanulmá-
nyi ösztöndíj havi összege nem lehet alacsonyabb 
a hallgatói normatíva öt százalékánál, ez jelenleg 
5950 forint. Mesterszakos hallgatók esetében a 
felsőoktatási intézményük dönti el, hogy az első 
félévükben már kaphatnak-e egységes összegű 
ösztöndíjat.

Köztársasági ösztöndíjra legalább két lezárt fél-
évvel, és ez alatt legalább 55 összegyűjtött kredit-
tel pályázhatsz. A támogatást kiemelkedő hallga-
tóknak ítélik oda a tudományterületükön végzett 
munkájukért, tanulmányi versenyeredményért, 
több nyelvvizsgáért, de figyelembe vesznek köz-
életi- vagy sporttevékenységet is. Teljes tanévre 
lehet elnyerni; a jelentkezési határidőket a felső-
oktatási intézmények határozzák meg.

A felsőoktatási intézmények ezek mellett szak-
mai, tudományos vagy közéleti ösztöndíjakat 
is meghirdethetnek. A pályázati feltételeket, vala-
mint a juttatás idejét és rendszerességét a felsőok-
tatási intézmények határozzák meg, így minden 
esetben az egyetemeden vagy főiskoládon érde-
mes érdeklődnöd a pályázati lehetőségekről.

Szociális alapú ösztöndíjak

Alaptámogatást csak az első félévben igényelhet-
nek azon rászoruló hallgatók (fogyatékkal élők, 
hátrányos helyzetűek, halmozottan hátrányos 
helyzetűek, családfenntartók, nagycsaládosok, fél-
árvák, árvák), akik állami ösztöndíjas, nappali ta-
gozatos képzésben kezdték meg a tanulmányaikat.

Rendszeres szociális ösztöndíjat szintén rászo-
ruló hallgatók kaphatnak, akik állami ösztön-
díjas, nappali tagozatos képzésen vesznek részt. 
Félévente kell megpályázni. 

Rendkívüli szociális ösztöndíjat az kaphat, aki-
nek egy váratlan esemény – például munkahely 
elvesztése vagy baleset – miatt romlik a szociális 
helyzete. Ez egyszeri juttatás, a kérelmeket pedig 
havonta bírálják el.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjra olyan szociálisan hátrányos 
helyzetű hallgatók pályázhatnak, akik a települési 
önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel 
rendelkeznek és felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében nappali tagozatos képzésben vesznek 
részt. 

Ösztöndíjak  
itthon 
és külföldön

Speciális ösztöndíjak

A Nemzeti Közszolgálati egyetem (NKe) tá-
mogatott képzéseire felvett hallgatók ún. 
közszolgálati ösztöndíjban részesülnek. 
ennek szabályozása eltér az állami ösztön-
díjas képzésekre vonatkozó szabályoktól – a 
részletekről többek között a felsőoktatási fel-
vételi tájékoztatóban olvashattál a felvi.hu-n.

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Prog-
ram keretében az állam havi 25-75 ezer forint 
közötti összegeket szán arra, hogy a tanárnak 
készülő hallgatók diploma után valóban a ta-
nári pályára lépjenek. Az ösztöndíj összege 
attól függ, hogy a pályázó hiányszaknak szá-
mító szakot választ-e.

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj elnye-
résére 35 év alatti sportolóként pályázhatsz, 
ha esélyed nyílik olimpiai vagy paralimpiai 
versenyszámban európa-bajnoki, világbajno-
ki, olimpiai vagy paralimpiai érem megszerzé-
sére. Aktív hallgatói jogviszony, egyesületi és 
nemzeti válogatott kerettagság a feltétel.

A Budapest Ösztöndíj Programmal 
a fővárosi Önkormányzat a közigazgatási 
utánpótlást igyekszik biztosítani. A pénzügyi 
támogatás mellett a szakdolgozat elkészíté-
sében adnak segítséget – így például pályá-
zati feltétel, hogy a fővárosi Közgyűlés által 
jóváhagyott témakörök valamelyikéből írd a 
szakdolgozatodat egy fővárosi felsőoktatási 
intézményben. 

Irány a nagyvilág!

Az Erasmus+ ötmillió európai fiatal tanulási, 
gyakorlati, tanítási lehetőségeit támogatja az 
oktatás, képzés, az ifjúság és a sport terüle-
tén. A támogatásra elektronikus úton tudsz 
pályázni a magyarországi intézményedben. 
sikeres pályázat esetén a választott külföldi 
intézmény teljes jogú hallgatója leszel, így 
kurzusokat vehetsz fel és vizsgázol is majd. 

Az európai unió másik ösztöndíjprogramja 
a CEEPUS, a Közép-európai felsőoktatási 
Csereprogram, amelyen keresztül nyelvi és 
szakmai kurzusokat, nyári egyetemeket, illet-
ve szakmai kirándulásokat pályázhatsz meg.

A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj ki-
emelkedő teljesítményű és képességű fiatal 
kutatók, művészek és szakemberek részére 
kínál valamennyi tudományterületen progra-
mokat a világ bármely országába. léteznek 
államközi ösztöndíjak is, mint például a Né-
metország által adományozott DAAD-ösz-
töndíjak, vagy a bécsi Collegium Hun-
garicumba szóló kutatási célú ösztöndíjak. 

mindezen külföldi ösztöndíjlehetőségekről a 
tempus Közalapítvány honlapján olvashatsz 
bővebben (tka.hu). 

[Számos hazai és nemzetközi 

ösztöndíj segít, hogy tanulmányaid 

biztosabb anyagi alapokkal folytasd 

és választott szakterületeden is 

kiteljesíthesd magad.]
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Szeptember első heteiben felfedezed a szá-
modra kinyílt új világot. Kollégium vagy albérlet, 
jegyzetek, könyvek, bérlet, és már ki is futottál 
a keretből? Ha a tantárgyfelvételnél úgy alakítod 
az órarendedet, hogy legyenek szabad délutánjaid 
vagy akár napjaid, a tanulnivalók felmérése után 
jelentkezz valamelyik iskolaszövetkezethez, ahol 
még az is előfordulhat, hogy a szakterületednek 
megfelelő munkát találhatsz.

Diákmunka
A diákmunkásokat közvetítő cégeknél és az is-

kolaszövetkezeteknél a hét bármely napjára vál-
lalhatsz munkát, akár napi négy órában is. Köz-
vetítenek gyorséttermi munkára, pénztározásra, 
adatrögzítésre, recepciós munkára, dolgozhatsz 
telefonos ügyfélszolgálaton, közvélemény-kuta-
tóként, plakátozhatsz, szórólapozhatsz, vagy vál-
lalhatsz kisebb irodai munkákat (címkézés, scan-

nelés, borítékolás), esetleg áruházi- és ruházati 
kisegítést. De rengeteg gyakorlati helyet is kínál-
nak, legyél akár logisztikus avagy informatikus. 

A diákmunkásokkal szembeni elvárás a rugal-
masság, megbízhatóság, lojalitás, a monotonitás 
tűrése és a pontos munkavégzés. 

A diákmunkákat közvetítő cégekhez interne-
ten is regisztrálhatsz. A regisztráció során adataid 
bekerülnek a cég online rendszerébe, de ahhoz, 
hogy munkaajánlattal megkeressenek, jelezned 
kell a munkavállalási szándékodat. Mégpedig 
úgy, hogy a honlapjukon szereplő szimpatikus 
hirdetésekre jelentkezel. Ezt követően felveszik 
veled a kapcsolatot és szükséges személyesen is 
bemutatkoznod a munkaadóidnál. Az órabérek 
500-1000 Ft között mozognak.

Időbeosztás
A tanulmányaid mellett dolgozni nem köny-

nyű, hiszen komoly szervezést igényel, de triplán 
nyersz, ha – önszántadból vagy muszájból – bele-
vágsz. Egyrészt pénzt keresel és szakmai tapasz-
talatot szerzel, másrészt pedig jobb szervezővé 
is válsz, hiszen be kell osztanod az idődet, hogy 
mindenre jusson és az egyetem, főiskola mellett a 
munkahelyeden is helyt tudj állni. Harmadrészt 
aki már a szorgalmi időszakban dolgozik, nagy 
valószínűséggel tud nyáron is ugyanott dolgozni.

Mielőtt elvállalnál egy munkát, gondold át, ho-
gyan és mikor fér bele az időbeosztásodba, illetve 
heti hány órát bírsz vállalni az órákon való rész-
vétel és az arra való felkészülés mellett. Van, ahol 
péntekenként már csak a levelezős hallgatóknak 
tartanak órákat, a nappalis hallgatóknak pedig 
meg sem hirdetnek felvehető tantárgyakat erre a 
napra. Az így felszabaduló pénteket és szombatot 
(a kereskedelemben legforgalmasabb munkana-
pokat) kihasználhatod arra, hogy munkát vállalj. 

A vasárnapi zárva tartást a diákok zsebe is 
megsínyli, akik a kieső jövedelmet a hét többi 
munkanapján kénytelenek megkeresni. Ha te is 
ebben a helyzetben vagy, mérlegeld, hogy a mun-
ka mellett képes vagy-e eleget tanulni, megéri-e 
még egy nap munka, ha elszalasztasz egy fontos 
vizsgát és félévet csúszol miatta vagy kevesebb 
lesz az ösztöndíjad! 

Légy rugalmas, de figyelj arra, hogy a pénzke-
reset ne menjen a tanulás rovására!

Hostess munka
Az országban számos hostess/host közvetítő 

cég is létezik, ahol a hostessek promóciókban, 
regisztrációs pultban, vagy vendégfogadó- és 
eligazítóként, tolmácsként dolgozhatnak. A hos-
tessektől többnyire elvárt az ápolt megjelenés, a 
szolid smink, az elegáns ruházat, a barátságos 
mosoly és a kommunikatív személyiség. Sok 
helyen egy-két idegen nyelv ismerete is elvárt a 
munkavégzéshez, viszont ezért a munkáért job-
ban meg is fizetnek. A hostok és hostessek óra-
bére: általában 750-1500 Ft.

Ha nem elég a pénz…
[A hallgatói élet költségekkel is jár, főleg, ha másik városban végzed  

a tanulmányaidat. Ha nappali tagozatra vesznek fel, a lakhatást, utazást, étkezést 

és az esetleges szórakozást finanszíroznod kell valamiből. Szerencsés helyzetben 

vannak azok, akiknek a szülei tudnak segíteni, ám ha neked nem, a diákmunka jó 

lehetőség arra, hogy a saját lábadra állj, és elérd céljaid. ]
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Az egyetemet úgy is elvégezheted, hogy a lehető 
legkevesebbet teszel a diplomáért, tehát bejársz 
az órákra, teljesíted a vizsgákat, megírod a szük-
séges házi dolgozatokat és pont. De ha szeretnéd 
a legjobbat kihozni magadból és szeretnél évek 
múlva szuper állást szerezni, ha jobban esne a 
tétlenség helyett inkább a fejlődés és nyomot 
hagynál környezeteden, akkor mutasd meg, mi-
hez van érzéked, a hibáidon pedig javíts! Például 
a hallgatói szervezetek berkein belül. 

#szakkollégium

A szakkollégium a tehetség kibontakoztatásának 
terepe. Összefogja az adott tudományág iránt 
érdeklődő tehetséges, elkötelezett fiatalokat és 
segíti kutatómunkájukat. A szervezet magas 
szakmai színvonal megteremtésén munkálkodik, 
a fejlődésre szomjas tagok önkiteljesedését, érzé-
kenyítését szeretné előmozdítani. Hogy hogyan? 
Programokkal – előadásokkal, tréningekkel, 
szakmai kirándulásokkal, pályázatokkal, mű-
helymunkákkal, fórumokkal, vitákkal – támo-
gatja tudományos tevékenységüket és közéleti 
szerepvállalásukat. A szakmai igényességgel pár-

huzamosan hozzájárul a kulturális fejlődéshez, a 
társadalmi problémákra érzékeny fiatalság neve-
léséhez. Szakkollégistaként az elhelyezkedéshez 
is kapsz segítséget, hiszen közreműködik példá-
ul állásbörzék, továbbképzések szervezésében. A 
szakkollégium kiváló lehetőség tehát a szakmai, 
szellemi és lelki változásra, szolgáltatásait pedig 
akkor is igénybe veheted, ha nem rendelkezel 
kollégiumi tagsági viszonnyal.

#TDK

Ha nem elégszel meg az órákon szerzett ismere-
tekkel, ha az átlagnál több és aktuálisabb szak-
értelemre vágysz, ha szeretnéd hasznosítani ké-
pességeidet, válj a Tudományos DiákKör tagjává! 
A TDK segít az ismeretszerzésben, a tudományos 
dolgozatok elkészítésében, közbenjárásával részt 
vehetsz konferenciákon, egyéni konzultációkon 
és tehetséggondozási projektekben. A szakmai 
fejlődéssel párhuzamosan pedig egy remek kö-
zösségbe is belecsöppenhetsz, ha jelentkezel a 
diákkörbe, amit érdemes mielőbb megtenni, hi-
szen így a munka is hamarabb meghozza gyümöl-
csét. A TDK-dolgozat elkészítése és bemutatása 
az erkölcsi és anyagi elismerés mellett a sikeres 
szakdolgozathoz és államvizsgához is nagyban 
hozzájárulhat, hiszen addigra gyakorlatot szer-
zel a kutatómunkában, a szóbeli kifejezésben, 
a prezentálásban és a dolgozatírásban. No, és 
az sem utolsó szempont, hogy az elhelyezkedés, 
karrierépítés vagy éppen a doktori képzés során 
is jó pont a TDK-s múlt. Az élményekről nem is 
beszélve…

#HÖK

A Hallgatói Önkormányzat feladata elsősorban a 
hallgatók érdekeinek képviselete, hidat képezve 
a hallgatók, az oktatók, az intézmény vezetői és 
osztályai között. (Kapcsolatban áll például a ta-
nulmányi osztállyal, a kollégiumi referenssel, s 
képviseli a diákságot a Kari Tanácson, a Szená-
tusban.) Emellett pénzügyi szolgáltató feladatot is 
ellát, a támogatások, ösztöndíjak odaítélése és a 
kollégiumi felvételi is a munkája nyomán valósul 

#hallgatóiszervezetek

[Az egyetemen különböző szakmai 

szervezetek, hallgatók által alapított 

csoportok, öntevékeny körök és 

szakkollégiumok várják, hogy 

csatlakozz hozzájuk. Hogy miért 

jó ez neked? Mert segítségükkel 

színvonalasan és tartalmasan 

töltheted meg szabadidődet, valamint 

a gyakorlati, szakmai ismereteidet is 

gazdagíthatod. ] meg. A HÖK tagjaihoz bátran fordulhatsz hallga-
tói ügyekben, de akár egyetemi rendezvényekkel 
kapcsolatos kérdésekkel is megkeresheted őket. 
Úgy képzeld el ezt a szervezetet, mint egy mi-
niatűr képviselő testületet. Mivel beiratkoztál az 
intézménybe, automatikusan tagja vagy, képvise-
lőit és tisztségviselőit pedig a hallgatók választják 
meg.

#AIESEC

Amennyiben szívesen eveznél külföldi vizekre, 
célszerű megkeresned az AIESEC-et. Az AIESEC 
a legnagyobb nemzetközi szakmai diákszervezet, 
közel 100 országban, több mint 700 felsőokta-
tási intézményben tevékenykedik. Fő profilja és 
legnagyobb erőssége a minőségi külföldi szakmai 
gyakorlatok szervezése és lebonyolítása annak 
érdekében, hogy nemzetközi környezetben is 
kipróbálhasd magad. Emellett önkéntes progra-
mokkal is foglalkoznak, hogy hasznos tapasztala-
tokat és életre szóló élményeket szerezhess. 

#HaKöSz

Azaz a Hallgatók a Közösség Szolgálatában. Egy 
olyan nyitott csapat, amely a környezet, a társada-

lom problémáinak enyhítése érdekében biztosítja 
a feltételeket a szakmai fejlődésedhez, a kapcso-
lati tőkéd építéséhez. Fő célja, hogy közelebb 
hozza a hallgatókat a társadalom valós gondjai-
hoz, fokozza az egyetemek szerepét a környezet 
problémáinak orvoslásában, s hogy segítse a jövő 
döntéshozóit felelős, a közösséggel szolidáris 
állampolgárokká nevelni. Tagjaként belső elő-
adásokon, workshopokon ismerkedhetsz meg 
az aktuális környezeti és társadalmi problémák 
mélyebb okaival, önkéntes programjai által va-
lódi segítséget nyújthatsz a társadalom valamely 
rászoruló csoportjának, az egyéves projektek 
során pedig csoportokban dolgozva ültetheted 
gyakorlatba a megszerzett ismereteket, kamatoz-
tatva kreativitásodat és innovatív gondolkodás-
módodat. 

Az egyetemeken belül működő különféle baráti 
körök, egyesületek, irodák, csoportok, klubok, 
műhelyek és központok listája végtelen, egy ma-
gazin is kevés hozzá, ezért kattintsatok inkább 
ide a kínálatért: 
unibreeze.hu/unibreeze/organizations.
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Halogatás és kifogás 
helyett lépések 

„Majd hétfőtől...” – ismerős? Mi-
ért nem teszel valamit már most 
a célod érdekében? Miért halo-
gatod a tanulást, a leckét? Mi a jó 
ebben? Hiszen amíg nem végzel 
a teendőddel, addig nyugtalanít 
(nappal minden bizonnyal, de 
akár álmodban is), a feladatok 
pedig csak gyűlnek, miközben 
az idő meg fogy. Jobb kipipálni, 
aztán mosolyogva, lazán elmen-
ni mondjuk kirándulni, vagy 
kávézni a barátokkal, ugye? Ha 
szeretnél haladni a tananyaggal, 
akkor csak egy valami jelenthet 
megoldást, mégpedig az, ha ne-
kiállsz.

Mitől félsz? Hogy nem tudod 
megcsinálni? Előbb-utóbb úgy-
is meg kell! S hogy sikerül-e, az 
is menet közben derül ki. Ám 
ha időben belevágsz, még az 
esetleges segítségkérés is bele-
fér az időbe. Szóval ugorj neki 

mihamarabb, meglátod, milyen 
jó érzéssel tölt majd el, ha leke-
rülnek a válladról a terhek! Sőt, 
még erőt is ad a folytatáshoz és 
az önbizalmadat is erősíti.

Ne ijedj meg a nagy felada-
toktól, építs inkább tervet, egy 
lépésről lépésre útvonalat, mi 
után mi következik alapon. Ne 
azon sóhajtozz, mennyi min-
dent kell csinálni, hanem fóku-
szálj a következő lépésre és lépj, 
így jutsz közelebb az áhított cé-
lig. Lásd át a folyamat egészét, 
de ne vessz el benne, egyszer-
re egy momentumra fókuszálj! 
Aztán jöhet a következő teendő, 
és így tovább. (Először a pala-
csintához is össze kell keverni 
a tésztát, hát nem?) Ugye már 
nem is olyan riasztó a helyzet?

Vagy úgy érzed, most épp 
nem vág az agyad kellőképpen? 
Netán kreatív munkán kellene 
pörögnöd, s nem megy? Akkor 
tedd félre a tervezett feladatot, 

ám helyette csinálj valami mást! 
A semmittevésnél minden jobb, 
csak haladj! Közben pedig akár 
fel is frissülhetsz és az ihlet is 
megszállhat, ha nem a sült ga-
lambtól várod. Saját magaddal 
szúrsz ki, ha nem haladsz. És 
persze saját magadnak adsz, ha 
haladsz. Márpedig jót akarsz 
magadnak, igaz? Szeretnél jó 
jegyet szerezni? Szeretnéd bő-
víteni ismereteidet, szeretnél 
tájékozott lenni? Szeretnél majd 
klassz munkahelyen izgalmas 
munkát végezni? Akkor hajrá! 
Emlékeztesd, motiváld magad, 
mit és miért is szeretnél! Ha át-
léped ezt a korlátot, gyorsabban 
és könnyebben haladsz majd a 
tanulással és egyéb teendőiddel 
is. „Ha szeretnél valamit, tegyél 
érte” – a Boldogság nyomában 
című filmben is elhangzott a 
bűvös mondat. Csak rajtad mú-
lik!

[Ecsetelhetnénk, hogyan érdemes tanulni: rendsze-

resen, lényegre törő jegyzetekkel stb., de most inkább 

azon buktatókat vesszük sorra, amelyek gátolnak 

a haladásban, a gyors és hatékony tanulásban. Ha 

másképp állsz hozzá bizonyos helyzetekhez, máris ott 

találhatod magad, hogy elolvastál, megírtál és  

megtanultál egy csomó mindent! ]

Legyél  
jó(l) tanuló!  
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Lusta? Lista!
Túl sok a tennivaló? Közelegnek 
a vizsgák, leadási határidők? És 
még ez is van, meg az is? Azt 
sem tudod, mihez kezdj hirte-
len? Írj listát! (Gyümölcsözőbb, 
mint az egy helyben pánikolás.) 
Aztán készíts fontossági sorren-
det, s haladj e mankó mentén! 
A feladatok mellé írj – betartha-
tó – határidőket is, ami szintén 
megnyugtat, hiszen láthatod, 
bizony nem lehetetlen teljesí-
teni a feladatokat, az ütemezés 
pedig rendszert visz az életed-
be. Melyik tűnik a legnagyobb 
kihívásnak? Kezdd azzal! Ha 
végzel az SOS és a legrémesebb-
nek tűnő feladatokkal, nyugod-
tabban, vidámabban, lendüle-
tesebben állsz neki a kevésbé 
sürgős és drámai teendőknek 
is, hiszen már nem nyomaszt 
a kellemetlen feladat. A lényeg, 
hogy kezdd el! Csak az első lé-
pést nehéz megtenni, utána már 

belejössz és visz előre a lendület, 
no meg a sikerélmény.

Offline üzemmód ON!
Bizony ám! Lépj ki a Facebook-
ból! Az Instából is! Sőt, ne csak 
némára állítsd a telefonod, ha-
nem kapcsold is ki, vagy leg-
alább tedd el szem elől. Ha 
fél szemmel a mobilod lesed, 
lassan is haladsz, másrészt a 
memorizálás, megértés sem az 
igazi. Netezni ráérsz majd este, 
mikor már tényleg nem fog az 
agyad, a friss órákat használd 
inkább ténykedésre! Csak egy 
dologra figyelj, mégpedig a tan-
anyagra! „Naaa, csak pár perc 
netszünetet légysziii!” – kizárt 
dolog. Te is tudod, hogy ha el-
kezdesz böngészni vagy csetelni, 
annak sosincs vége, hiszen min-
dig talál az ember olyan érdekes 
oldalt, amire lehetetlenség nem 
rákattintani. Így pedig simán 
elúszhat az időd és az energiád. 
A honlapok megvárnak, viszont 
tanulni most kell, nem?

Inspiráló felségterület
Bárhol persze nem lehet tanul-
ni. Akár az otthonodba, akár 
albérletbe vagy kollégiumba 
térsz vissza az előadások után, 
lényeges, hogy inspiráló, nyu-
godt tanulósarok várjon, amely 
csak a tiéd és ahová szívesen 
ülsz le biflázni. Segíti a tanulást 
a falra helyezett kréta-, mág-
nes- vagy parafatábla is, hiszen 
a felületükön díszelgő motiváci-
ós üzenetek, idézetek és a szá-
modra fontos képek kreatívabbá 
és hatékonyabbá tehetnek, em-
lékeztetnek ugyanis a célodra. 
Segíthet a kifüggesztett „to do 

list” és az órarend is. Egy jó hát-
tér a tanulmányoknak is jó hát-
teret nyújt! Még a pénztárcádba 
sem kell mélyen nyúlnod. Nézz 
körbe a nagyi pincéjében, pad-
lásán, bolhapiacokon, ahol bá-
jos asztalokra, székekre, tollak 
tárolására alkalmas bögrékre, 
dobozkákra, cserepekre, befőt-
tes üvegekre lelhetsz. Ráadásul 
ezeket a saját ízlésednek megfe-
lelően alakíthatod, festheted át, 
így még hangulatosabb lesz a 
kuc kód. Játssz kedvenc színeid-
del, no meg a csodákra képes 
dekortapaszokkal!

Ügyelj a rendszeres lomtala-
nításra is, hiszen a túl sok ka-
cat elszívja az energiát, sokkal 
nyugtatóbb egy átlátható, rend-
szerezett asztal! Segítségedre 
lehetnek a dossziék, ládikák, 
polcok, kosárkák, küblik és fió-
kok is, így könnyen megtalálod 
a mütyürjeidet, és az asztalt – 
no meg a gondolataidat – sem 
borítják be.

+ 1 trükk: Napi pontosítás
Érdemes időt szánni a napi jegy-
zetek átnézésére. A befejezetlen 
félmondatokat, rövidítéseket, 
apró jelöléseket, kérdőjeleket 
csak aznap tudod pótolni és 
értelmezni, később már elszáll 
az emlék. Fejtsd meg és bővítsd 
a jegyzetedet esténként, hogy a 
vizsgaidőszakban már ne kelljen 
ezzel foglalkoznod! A napi szin-
tű ismétléssel pedig az ismeret 
is a fejedbe kúszik, így köny-
nyebben megy a vizsgára törté-
nő felkészülés is és a következő 
óra anyagát is jobban megérted.



Bármi legyen is a motivációd 
(diploma, külföldi ösztöndíj, 
karrier, filmek és könyvek meg-
értése, utazások miatti kom-
munikáció), gondold át, melyik 
nyelv érdekel leginkább! Nem 
azt kérdezzük, hogy a haverok 
milyen nyelve(ke)t szemeltek ki, 
hanem hogy Te milyen nyelvis-
meretről ábrándozol, mire van 
szükséged? Mi kapcsolódik a 
hobbidhoz? Vagy melyik elen-
gedhetetlen álmaid diplomájá-
hoz és szakmájához?

A felkészülési mód kivá-
lasztásában az is segít, ha már 
látod, mit kell gyakorolnod. 
Ehhez pedig azt szükséges ki-
derítened, hogy az adott felső-
oktatási intézmény mennyi és 
milyen vizsgát fogad el (állami, 
egynyelvű, intézményen belüli, 
szakmai, középfokú stb.), s hogy 
a számonkérés milyen feladattí-
pusokat tartalmaz. A képzés 
jellegéből adódóan bizonyos 
szakok – például a nemzetközi 
gazdálkodás – magasabb szintű 
vagy éppen speciális nyelvisme-
retet igényelnek, maga a diplo-
ma megszerzése és a naprakész 
szakmai cikkek nyomon köve-

tése miatt is. A tájékozódásban 
a tanulmányi osztályok és a ta-
nulmányi kalauzok nyújtanak 
segítséget. Ha pedig kinyomoz-
tad a követelményeket, kezdd is 
el tüstént a felkészülést a nyelv-
vizsgára, ne maradjon az utolsó 
– szakdolgozatírásban és záró-
vizsgában gazdag – időszakra.

Ha úgy érzed, az iskolában 
kapott tananyag mennyisége 
és minősége kevés számod-
ra, vegyél plusz órákat! Hogy 
nyelviskola, magántanár, vagy 
más út mellett döntesz, a szemé-
lyiségedtől függ. Valaki például 
nem tud kibontakozni csoport-
ban, míg mást épp az inspirál. 
A döntésben a meglévő nyelvtu-
dásod szintje is segíthet, hiszen 
ha még kezdőnek számítasz, 
költséghatékonyabb a nyelvis-
kola, míg ha magasabb szintre 
vágysz, akkor egy anyanyelvi 
oktató lesz a te embered. Persze 
ha nem igazán tudsz sakkozni 
a szabadidőddel, vagy valami 
miatt gyorsan kell felhoznod a 
nyelvtudásod, akkor a magán-
tanár jelentheti a megoldást. 
Emellett az sem mindegy, mi 
a célod. Nyelvvizsgára történő 

tanulás esetén praktikus lehet 
például egy olyan nyelviskola, 
amely saját vizsgájára készít fel. 
Gondold át, mire van szüksé-
ged, mi motivál a tanulásra és 
milyen formában tudsz halad-
ni! Bármelyik utat is választod, 
a nyelvtanulást bármikor érde-
mes elkezdeni, ám sosem érde-
mes abbahagyni!

Magán úton

Előnyei:

↗ személyre szabott az okta-
tás, csak veled foglalkoznak, 
100% figyelmet kapsz;

↗ pontosan azon a szinten ta-
nulhatsz, ahol tartasz;

↗ épp azt gyakorolhatod, ami 
nehezen megy;

↗ pont olyan tempóban, ahogy 
neked jó;

↗ a saját időbeosztásodhoz ala-
kíthatod az órák időpontját 
(és helyszínét);

↗ nem kell várnod a csoport 
indulására sem, bármikor 
elkezdheted;

↗ arra sem kell várnod, hogy 
rád kerüljön a sor órán;

↗ összességében: töményebbek 
és hatékonyabbak az órák, 
így gyorsabb a haladás;

↗ bármikor lecserélheted az 
oktatód, ha nem vagy elége-
dett.dett

Hogy mi alapján válassz ta-
nárt? Egy jó tanár nem csupán 
kiválóan ismeri az adott nyel-
vet, sokkal többet ad annál: 
részletes, személyre szabott 
ütemtervet (az erősségeidnek és 
gyengeségeidnek megfelelően), 
figyelmet, ideális arányban ked-
vességet és szigort, no és persze 
hatékony számonkérést is. S 
hogy szimpatikus-e, azt úgyis 
gyorsan megérzed. A lényeg, 
hogyha fejlődni szeretnél, ne 
egy jó fej cimborát válassz, sok-
kal inkább egy határozott tanárt. 
Fontos továbbá, hogy használd 
ki a magánórának azon óriási 
előnyét, hogy minden perc ró-
lad szól! Készülj lelkiismerete-
sen az órákra, koncentrálj végig 
a tananyagra és ne élj vissza az 
óralemondás lehetőségével!

Közösségi nyelvtanulás

Előnyei:

↗ a közösség új barátságokat és 
jó hangulatot nyújthat;

↗ több emberrel gyakorolhatod 
a kommunikációt;

↗ élménydúsabb a tanulás a 
közös játékok, feladatok ál-
tal;

↗ a csoport húzóerővel bír, mo-
tivál a társaid tudása;

↗ a többiek hibáiból is renge-
teget tanulhatsz, és láthatod, 
hogy más sem tökéletes;

↗ nem tudod lemondani az 
órát, ha pedig nem mész el, 
nem kapod vissza az árát.

Választásnál ne csak a dollár-
jelek peregjenek a szemedben, 
többnyire fizetni kell a minő-
ségért, de megéri. Jelentkezz 
minél kisebb létszámú csoport-
ba, oda, ahol az igényeidet is fi-
gyelembe veszik, s amelyikről a 
fórumos vélemények is bíztatók.
Jó hír, hogy olyan iskolák is 
működnek, amelyek ötvözik 
a nyelviskola és a magántanár 
előnyeit, tehát nyelviskolában 
tanulsz ugyan, mégsem cso-
portban, és bármikor kérheted 
oktató segítségét. Úgy képzeld 
el, mint egy tanulószobát, ahol a 
tréning elején kapsz egy menet-
rendet, amin végig kell menned, 
persze a tanárok mentorálásával. 

ONline 

Természetesen megeshet, hogy 
úgy érzed, neked ezek a tanulá-
si formák túl szárazak, s mivel 
már elsajátítottad a nyelv alap-
jait, a további fejlődést magad 
is meg tudod oldani, például 

interneten található anyagok 
és feliratos filmek segítségével. 
És bingó, jó helyen jársz a ne-
ten is, főleg, ha a YouTube-on 
pásztázol paródiába burkolt 
tananyagok után, vagy érdeklő-
dési körödhöz passzoló cikkeket 
olvasol (például filmkritikákat, 
dalszövegeket, netán komplett 
regényeket). 

Előnyei:

↗ azonnal elérhető, nem kell 
mások időbeosztásához iga-
zodni;

↗ szórakoztató módon bővíti a 
szókincset;

↗ cseppet sem steril;

↗ naprakész szókincset ad.

Mert gyakorlat teszi a 
mestert is: belépőfok 

Ha szeretnéd gyakorolni a nyelv-
vizsgázást, akár belépőfokon is 
megteheted, amely az egyszerűbb 
szófordulatokra, a mindennapi 
élethelyzetekkel kapcsolatos szó-
fordulatokra és az egyes szakmák-
hoz szükséges nyelvtudásra épít. 
Ez a szint még nem kívánja meg 
a bonyolult nyelvtani szerkezetek 
felismerését és alkalmazását, ám 
az életszerű szituációkban történő 
önkifejezést igen. Felméri, hogy a 
vizsgázó megtalál-e bizonyos infor-
mációkat hétköznapi szövegekben, 
például hirdetésekben, menetren-
dekben, prospektusokban, képes-e 
megérteni egyszerű leveleket.

Nyelvlet’ske
 [Az nem kérdés, szeretnél-e megtanulni idegen nyelve(ke)t, minél rövidebb idő 

alatt és minél jobban. A kérdés inkább „csak” az, hogy milyen nyelvet? Mennyi 

nyelven? Milyen szinten? Magántanártól, nyelviskolában,  

vagy inkább az internetről, netán a szomszéd fiától?  

És hogy aztán milyen nyelvvizsga tükrözze tudásodat? ]
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Amíg középiskolában megszokott, hogy a diákok 
napról napra tanulnak, mert röpdolgozat és szóbeli 
felelet bármikor várható, úgy a felsőoktatásban a 
számonkérési időszakot egy viszonylag esemény-
mentes szorgalmi időszak előzi meg. A felsőok-
tatási félévek két részből állnak: a szorgalmi idő-
szakból és vizsgaidőszakból. A vizsgaidőszakban 
a hallgatóknak másfél hónapjuk van arra, hogy az 
összes tantárgyukból levizsgázzanak. 

A tanulás megszervezése a tantárgyak felvétele-
kor kezdődik. Már a gólyatáborban kikérdezheted 
a felsőbb éves hallgatókat, egyes tárgyakat melyik 
tanárnál érdemes felvenni, kinek milyen elvárásai 
vannak, alaposabb vagy izgalmasabb előadó? Az 
órarended összeállítása egyfajta szabadságot ad, a 
szemeszter folyamán pedig megismerheted a ta-
náraid számonkérési elvárásait és személyiségét, 
és ehhez is igazíthatod a felkészülésedet. 

Középiskolában tankönyvekből és a kiegészí-
tő órai jegyzetekből tanultál, ahol megtanultad 
a vázlatírás és a jegyzetelés alapjait. A legtöbb 
főiskolai és egyetemi tantárgyból nincs konkrét 
tankönyv, hanem az anyagot neked kell össze-
gyűjtened. Az előadások és szemináriumok jegy-
zeteiből, a tanár vázlataiból és a kiadott szakiro-
dalom anyagából tudsz felkészülni és levizsgázni. 

Az oktatók minden félév elején közzéteszik a 
tantárgyuk szakirodalom-jegyzékét. A beszerző 
körutat érdemes minél előbb megkezdeni, mert 
ez alapján mérheted fel, mennyi időre lehet szük-
séged a vizsgára való felkészüléshez. Első utad 

a www.tankonyvtar.hu oldalra vezessen, ahol 
ingyenesen és digitális formában elérheted, le-
mentheted és már olvashatod is a dokumentu-
mokat. Ha véletlenül nem akadnál rá a keresett 
szövegre, iratkozz be minél előbb a könyvtárba, 
ahol korlátozott példányszámban megtalálhatók 
a kötelező olvasnivalók. Szerezd be őket mielőbb 
és láss hozzá a feldolgozásukhoz, a jegyzetek el-
készítéséhez. Járj utána, van-e a szakodnak inter-
netes fóruma, facebook csoportja, közös tárhelye 
vagy közös levelezőlistája, ahol társaiddal meg-
oszthatjátok ezeket.

Az előadásokon való személyes jelenlét azért is 
fontos, mert legjobban a saját magad által készí-
tett jegyzetből lehet tanulni. A tetemes mennyisé-
gű szakirodalom feldolgozása is okozhat nehézsé-
get. A kötelező és ajánlott olvasnivalók általában 
tematikailag illeszkednek. 

Szeptemberben még távolinak tűnik a vizs-
gaidőszak, ám hamarabb eljön, mint szeretnéd. 
Egy gólya életében az első vizsgaidőszak mindent 
eldönthet: képes-e helytállni, fegyelmezetten ta-
nulni és kellően motivált-e. A saját bőrödön ta-
pasztalod majd meg, hogyan tudsz a leghatéko-
nyabban tanulni. 

A vizsgaidőszak közeledtével készíts magad-
nak vizsgatervet. Próbáld beosztani a vizsgáidat 
nehéz ség szerint vagy tematikailag. Ha hajlamos 
vagy a vizsgadrukkra, akkor kezdd egy könnyebb 
tantárggyal, ugyanakkor a nagyon nehéz vizsgá-
kat se hagyd a vizsgaidőszak legvégére, hiszen 

akkor már fáradt leszel. Próbáld meg reálisan 
megbecsülni, hogy az egyes tárgyakból mennyi 
időre lehet szükséged a felkészüléshez. Mérd fel a 
tananyag nagyságát, szerezz plusz információkat 
az előtted vizsgázóktól, de ereszd el a füled mel-
lett a túlzásokat! Térképezd fel, mire számíthatsz, 
hiszen másféle felkészülési módot kíván a teszt, 
az esszéírás vagy a szóbeli felelet. Ha összefogsz 
néhány csoporttársaddal, feloszthatjátok a jegy-
zetelnivalót egymás között. A jól jegyzetelő tár-
sak vázlatai aranyat érnek, amikor híján vagy az 
időnek! A félévi vizsgák legnagyobb része szóbeli 
formában történik, ahol előadni is tudni kell az 
ismereteket. Sokat nyom a felelet értékelésénél a 
tudás mellett az ápoltság, a szakmai tisztelet, a 
magabiztos fellépés, a szóbeli összeszedettség és 
az éberség is. 

A több száz oldalas jegyzeteket az idő szűkös-
sége miatt egyszer vagy kétszer lesz lehetőséged 
újra átolvasni a vizsga előtt, ezért törekedj hatéko-
nyan memorizálni. A vizuális típusú tanulók szö-
vegkiemelő filceket használnak: fontossági sor-
rendben használják a színeket. Például a pirosat 
és a kéket a nagyobb fejezetcímekre, a rózsaszínt 
a vázlatpontokra, a sárgát pedig a fontos fogalmak 
kiemelésére. Így amikor a vizsga előtt átfutod a 
papírjaidat, a színek szerint is tudsz tájékozódni. 
Több száz oldalnyi anyagot képtelenség magolva 
megtanulni, rá kell szoknod arra, hogy az össze-
függéseket keresd és gondolkodva tanulj! 

Vedd könnyen az első  
vizsgaidőszakod!

[Az első vizsgaidőszak minden szempontból igazi megmérettetés: kiderül,  

hogyan használod a nagy szabadságot és mennyire tudsz tanulni,  

hiszen pár hét alatt kell számot adni 10-15 tantárgyból.  

Segítünk, hogy könnyebben vedd az akadályokat.]

A jegyzeteid hatékony memorizálásában segít-
ségedre lehet a nyugodt környezet, a szellőzte-
tett tanulószoba, a vitamindús táplálkozás és az 
óránként beiktatott öt-tízperces szünet és sport. 
Az ideális tanulókörnyezet széles és világos, este 
is jól megvilágított, kerüli a figyelemelterelő dol-
gokat, és a számítógépen – ha csak nem online 
tanulsz – ki van kapcsolva az internet, hogy ne 
eshess kísértésbe. Lehetőleg ne az ágyban vagy a 
kanapén fekve tanulj, hanem egy széles asztalnál, 
a hozzá méretben illő székben.

Nappal tanuld a legfajsúlyosabb anyagokat, 
éjszaka már csak ismételj. A tanulásra szánt na-
pokban állíts magadnak határidőket és ennek 
megfelelően oszd fel a tanulnivalót. A hatékony 
tanuláshoz a motiválás is hozzátartozik. Tűzz ki 
magad elé apró célokat is, jutalmazd meg magad a 
vizsga után egy fürdővel vagy élj egy kis társasági 
életet, majd vesd bele magad a következő vizsgára 
való készülésbe!

A tökéletes vizsgatervbe is csúszhatnak 
hibák. egy megfázás, egy váratlan rokon-
látogatás vagy egy sikertelen vizsga miatt 
borulhat a tervezett menetrend. mindig 
gondolj arra, hogy szükség esetén egy-két 
pótvizsgát is be tudj illeszteni. Ne csüggedj, 
egy sikertelen vizsga nem jelent félévis-
métlést, hanem a kijelölt pótidőpontokban 
megpróbálhatod kijavítani. A javított jegy 
pedig nem elégségesként fog bekerülni, 
hiszen második alkalommal akár ötösre is 
teljesíthetsz.

hallgatói élet
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Tanuláshoz
Magyarország legnagyobb ingyenes felsőoktatási 
tartalomszolgáltató oldala az Educatio Nonpro-
fit Kft. által működtetett Digitális Tankönyvtár, 
amely 2005 óta látja el a felsőoktatási és nonprofit 
kutatói szférát a különböző tudományterületek-
hez kapcsolódó lektorált elektronikus szakiro-
dalommal. Folyamatosan bővülő állományában 
bárki szabadon böngészhet. A szakkönyvek, 
tankönyvek, egyetemi jegyzetek, tanulmányok, 
szakcikkek, lexikonok többféle formátumban 
(pdf, docx, epub) is letölthetők, lementhetők, sőt 
akár ezek egy-egy fejezete, részlete is. A kulcs-
szavas kereső segítségével szinte pillanatok alatt 
rábukkansz a keresett részletre. Könnyen lehet, 
hogy még a saját intézményed oktatói által írt lec-
kéket, jegyzeteket is megtalálod, csak keress rá az 
egyetem, főiskola vagy az oktató nevére.
www.tankonyvtar.hu

Az ingyenes Dropbox szolgáltatás két gigabájt 
felhőalapú tárhelyet kínál, ahol év közben tárol-
hatod és kezelheted a fotóidat, jegyzeteidet, meg-
írt beadandó dolgozatokat, a különböző letöltött 
segédanyagokat. 
www.dropbox.com 

Ha gmailes e-mail címed van, használhatod a 
Google Drive-ot is, ahol akár a csoporttársakkal 

együtt kezelhettek excel táblákat és word doksi-
kat, anélkül, hogy egymásnak kellene küldözget-
netek a fájlokat. 

Utazáshoz
A fiatal ingázók leggyakrabban használt közleke-
dési eszköze a vonat és a busz. A telefonodra letöl-
tött MÁV menetrend applikációval nem csak az 
indulási időpontokat nézheted meg, hanem meg-
tervezheted átszállásodat is. Offline is működik. 

Az online jegyvásárlást lehetővé tévő e-Ticket 
rendszer fejlesztésével és a hazai mobilszolgál-
tatókkal együttműködve vezette be a mobil-
egyenlegről történő fizetési szolgáltatást a MÁV, 
így megúszhatod a sorbaállást a pályaudvarokon. 
www.mavcsoport.hu

A városon belüli közlekedést is megtervezheted 
online, akár autóval, tömegközlekedéssel vagy 
biciklivel jársz. Írd be, hogy mikor indulsz, és 
megkapod az időben legrövidebb vagy legkeve-
sebb átszállást igénylő útvonalakat. Próbáld ki 
ezt: utvonalterv.hu

A telekocsi lényege, hogy az autósok felajánl-
hatják szabad helyeiket olyan utasoknak, akik a 
velük megegyező időpontban és viszonylaton sze-
retnének utazni, az útiköltséget pedig elosztják. 
www.oszkar.com

Ha szeretsz utazni, helyieket megismerni, akkor a 
lakáscsere programokat (www.airbnb.hu) vagy a 
kanapébérletet (www.couchsurfing.com) neked 
találták ki. Regisztrálj, ha szeretsz ismerkedni, az 
idegennyelv-tudásodat akarod pallérozni, spórol-
nál vagy csak eleged van a hotelek személytelen-
ségéből. 

Főzni kéne valami finomat?
Vizsgaidőszakban jól jönnek az olyan alkal-
mazások, amelyek a hűtőben fellelhető szerény 
hozzávalók megadása után megjelenítik az abból 
elkészíthető ételek receptjét. Személyes kedvenc 
az ApróSéf. 

• szakmai gyakorlatok

• önéletrajz tanácsadás

• álláspróba – karriertesztek

• foglalkozásválasztó teszt

• szakok karrierlehetőségei

• tippek, tanácsok (leendő)  

álláskeresőknek

• karrierközpontok

• diplomás pályakövetési adatok

Az egyetemtől a munkahelyig 

– minden  egy helyen

Portál a frissdiplomások 

eredményes elhelyezkedéséhez

pénzügyek

w w w.d ip lomantu l .hu

ám lehet, hogy így sem éri meg minden hétvégén 
összepakolni a cuccokat és kimenni az állomásra. 

Menza vagy büfé?

Vannak diákok, akik jókora pakkokkal érkez-
nek vissza otthonról. Ez is jó megoldás lehet, de 
ha nem szeretsz cipekedni, akkor az a legprakti-
kusabb, ha körbekérdezősködsz a felsőbb éve-
seknél, hogy hol lehet optimális mennyiségű és 
minőségű meleg ételt viszonylag jó áron kapni.  
A legtöbb egyetemi városban vannak menzák 
vagy olcsóbb étkezdék az iskolák közelében, és 
néhány száz forintért már lehet menüt venni. 

Sport, szórakozás

A felsőoktatási intézmények többsége rendel-
kezik valamilyen sportlétesítménnyel, illetve  
a diákigazolvány felmutatásával sok helyen ked-
vezményt adnak a különféle edzésekre. Kikapcso
lódásnak persze ott vannak még a mozik, a bulik, 
a koncertek vagy épp a beülős helyek. A vidéki 
városokban olcsóbban meg lehet úszni ezeket a 
programokat, a fővárosban azonban nem feltétle-
nül a diákok pénztárcájához szabják az árakat, 
így egy kis utánajárást igényel, hogy kiderítsd, 
hol érdemes szórakozni, sportolni, vagy akár 
csak beszélgetni a barátokkal.

Dolgozhatsz is az iskola mellett

Az egyetem, főiskola elején még nem célszerű 
munkát vállalni, ezt inkább néhány hónap múlva 
tedd meg, amikor már fel tudod mérni, hogy 
mennyi energia és időbefektetést igényel a szakod. 
Ha azonban nem teheted meg, hogy ne dolgozz, 
akkor felkereshetsz egy iskolaszövetséget, és 
meg nézheted a kínálatot. A szaktudást nem 
igénylő, könnyű fizikai munkákért általában a 
minimálbért fizetik ki, ami bruttó 564 forintot 
jelent, ám a nyelvtudással, számítógépes ismeretek kel 
felvértezett hallgatók ennek akár a kétszeresét is 
megkaphatják. Vidéken valamivel alacsonyabbak 
a bérek, mint a fővárosban. 

Odett (22 éves, Budapesten tanul)
KIADÁSOK
•   étkezés: 800-1000 forint naponta
•   tömegközlekedés: 3850 forint
•   utazás a családhoz: 3200 forint kéthetente
•   kollégium: 9 ezer forint
•   jegyzetek: 10 ezer forint félévente
•   szórakozás: 10 ezer forint havonta
•   sport: 6 ezer forint havonta
•   ruhák, kiegészítők: max. 6 ezer forint havonta
BEVÉTELEK 
•  ösztöndíj: 15-20 ezer forint havonta
•  szülői segítség: 40 ezer forint havonta
•  alkalmi diákmunka, gyakornokság:  

10-30 ezer forint havonta

Pályázz ösztöndíjakra!

A másik lehetséges bevételnövelés a különféle 
ösztöndíjak, támogatások megpályázása. Ha tá-
jékozatlan vagy ezekben, kérj segítséget a felső-
oktatási intézményedben: a tanulmányi osztá-
lyon, a HÖKirodában vagy a karrier irodában is 
tudnak információt adni az egyetemi juttatások-
ról, de bátran fordulhatsz a mentorokhoz is, akik 
segítenek akár az űrlapok beszerzésében, kitöl-
tésében és egyéb tudnivalók összegyűjtésében is. 
Iskolánként, szakonként nagy eltérések vannak 
az ösztöndíjak összegében, de egy jól tanuló, ne-
héz körülmények között élő diák több tízezer 
forintos támogatáshoz is juthat havonta. A hátrá-
nyos helyzetű, szociálisan rászoruló hallgatók-
nak járó Bursa ösztöndíjról pedig az állandó la-
kóhelyed szerinti önkormányzatnál tudsz 
bővebb tájékoztatást kérni. 

Nézz szét külföldön is!

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy milyen 
fontos a külföldi tapasztalat a munkaerőpiacon. 
Ám nemcsak a jövőd szempontjából számít, hogy 
kipróbáld magad nemzetközi terepen. Egy 12 
hónapos nyári munkával vagy szakmai gyakor-
lattal azon túl, hogy leporolhatod a nyelvtudá-
sod, még a zsebed is megtömheted, így jelentős 
terhet vehetsz le a szüleid válláról, hiszen jóval 
kevésbé kell rájuk támaszkodnod a pénzügyek-
ben, mint korábban.

18 f e l v i m a g a z i n

Forrás: 
MelóDiák Iskolaszövetkezet, Műegyetemi Iskolaszövetkezet, Iskolaszövetkezetek Országos Szövetsége 

Expressz újság (albérlet)
HÖOK (mentorprogram)

EMMI (ösztöndíjak)

[Az okostelefonod is segítségedre  

lehet, hogy eligazodj a nagyvárosi 

dzsungelben, vagy hogyan készíts egy 

olcsó vacsorát a hűtőben fellelhető  

hozzávalókból. ]

Hasznos appok 
diákoknak  
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egyetemi jegyzetek

tankönyvek

szakanyagok

INGYEN
DIGITÁLISAN

Vizsgaidőszakban, házidolgozat, prezentáció, 
diplomamunka készítésekor nézz körül a 

DIGITÁLIS TANKÖNYVTÁRBAN!

Letölthető, másolható szövegek, szabadon 
felhasználható tartalmak: grafikonok, 

videó- és hangállományok. 

www.tankonyvtar.hu
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