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Újratervezés
[Nem vettek fel. Ám ez nem azt jelenti, 

hogy legközelebb se vennének, s hogy ne 

létezne más módja a továbbtanulásnak 

és a fejlődésnek. Sőt! Számos lehetőség 

közül választhatsz most is és később is, s 

rengeteget tehetsz azért, hogy legköze-

lebb már sikeresen felvételizz. ]
Ha biztosan tudod, melyik szak az álmod és 
mihamarabb szeretnél bejutni az egyetemre, fő-
iskolára, élhetsz például a pótfelvételi vagy a ke-
resztféléves eljárás lehetőségével, de a következő 
egy évet alapos felkészüléssel is töltheted, amely 

hozzásegít a következő, már sikeres felvételihez. 
Szerezhetsz például nyelvvizsgát, és az emelt 
szintű érettségit is megcélozhatod a több pont 
érdekében. 

Ha pedig még nem is vagy egészen biztos az 
irányban, akkor főleg ne búsulj a sikertelen felvé-
teli miatt, inkább derítsd ki, neked való-e a kisze-
melt terület. Jelentkezz például gyakornoknak, 
vagy iratkozz be OKJ tanfolyamra. Ha élvezettel 
tölt el a felkészülés az adott pályára, akkor nyert 
ügyed van, mert közelebb kerültél a valódi cé-
lodhoz, miközben tanultál és ismerkedtél is. (Ha 
pedig mégsem érzed magadénak, akkor is nyertél, 
mert nem hallgatóként kell újratervezned.)

A vállalkozó kedvűek akár külföldön is pró-
bára tehetik magukat, és önkénteskedhetnek is. 
Bármelyik úton indulsz is el, garantált, hogy az 
új (szak- és nyelv)ismereteken túl saját magadról 
és a világról is rengeteget fogsz tanulni, hiszen 
számtalan új élethelyzettel találkozol. Semmikép-
pen sem „elpocsékolt idő” tehát, sokkal inkább 
hasznosan töltött hónapok ezek.

pótfelvételi
keresztféléves képzés

gyakorlat, munka

nyelvtanulás

önkéntesség

felsőoktatási szakképzés, OKJ

köszöntő
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Pótfelvételivel 
még be lehet kerülni

[Azoknak sem kell csüggedniük, akik nem jutottak 

be egyetlen általuk megjelölt képzésre sem: a pótfel-

vételi során augusztus közepéig egyetlen szakra még 

jelentkezhetnek. Akit felvesznek, szeptemberben már 

meg is kezdheti hallgatói éveit! ]
A pótfelvételiben egy felsőoktatási intézmény 
egyetlen képzésének megjelölésére van lehetőség. 
Ekkor már csak azok jelentkezhetnek, akik az ál-
talános eljárásban nem adtak be jelentkezést, vagy 
jelentkeztek ugyan, de nem kerültek be egyetlen 

felsőoktatási intézménybe sem. A választható 
képzések listája és a részletes tudnivalók július 
végétől megtalálhatók a Felvi.hu-n, jelentkezni az 
ugyanitt elérhető E-felvételi felületen lehet.

Az E-felvételi menete – emlékeztető

1. Lépj be a felületre
használhatod az általános eljárásban létrehozott felvi.hu-s regisztrációdat. miután belép-
tél a pótfelvételi eljáráshoz tartozó e-felvételi felületre, a regisztrációkor megadott e-mail 
címedre megkapod a rendszer használatához szükséges biztonsági kódot. szintén ebben 
a levélben kapod majd meg a felvételi azonosító számodat is.

2. Töltsd ki az űrlapokat
ugyanúgy megy, mint az általános eljárásban. ha valamit kihagysz, vagy rosszul töltesz ki, 
a rendszer nem engedi elmenteni az űrlapot. ezzel szemben a nem nyilvánvaló hibákat mi 
sem vehetjük észre helyetted – például ha elgépelted a neved, vagy egyéb adatodat. ha 
ilyen hibát találsz, azt bármikor javíthatod, csak ne felejtsd el újra elmenteni az űrlapot!

3. Szkenneld a dokumentumaidat
A jelentkezési helyek megadása után csatolnod kell a szükséges dokumentumokat. Ne 
feledd: minden szükséges dokumentum másolatát csatolnod kell; még azokat is, amelye-
ket az általános eljárásban már feltöltöttél! A rendszer a megadott adatok alapján auto-
matikusan összegyűjti, hogy pontosan milyen másolatokat kell feltöltened. A szkennelt 
dokumentumok lehetnek pdf vagy jpeg formátumúak, és figyelj rá, hogy minden adat jól 
olvashatóan szerepeljen rajtuk. ha nincs lehetőséged szkennelni, beküldheted a doku-
mentummásolatokat postán is – esetleg a hitelesítő adatlappal együtt, ha ezt az opciót 
választod – az oktatási hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 címre. ebben az esetben figyelj rá, 
hogy a felvételi azonosító számod szerepeljen minden dokumentumon.

4. Fizesd be az eljárási díjat
mivel csak egyetlen helyre lehet jelentkezni, az eljárási díj 5000 ft. Az összeget átutalha-
tod bankszámláról, illetve használhatsz hozzá online tranzakcióra alkalmas bankkártyát. 
Nem szükséges, hogy a folyószámla vagy a kártya a neveden legyen, a közlemény rovat-
ban azonban fel kell tüntetni a saját felvételi azonosító számodat. Az eljárási díjat is be 
kell fizetni a jelentkezési határidőig.

5. Hitelesítsd jelentkezésed
hitelesíteni kétféleképpen lehet: ha rendelkezel ügyfélkapus regisztrációval, akkor az 
Ügyfélkapun keresztül elektronikusan, párhuzamosan lépve be a két rendszerbe. ha pedig 
a postai utat választod, akkor a felületről kinyomtatott, majd aláírt hitelesítő adatlapot kell 
elküldened az oktatási hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 címre.

A PóTFELvéTELi ELjáráS jELEnTkEzéSi HATáridEjE: 2015. AuguSzTuS közEPE

A jelentkezéskor érdemes figyelembe venni, 
hogy azokon a képzéseken, amelyeket már az 
idei általános eljárásban is meghirdettek, a 
pótfelvételi eljárásban meghatározott pontha-
tár nem lehet alacsonyabb a 2015. július 23-
án meghatározott ponthatárnál. Ha az adott 
képzést az általános eljárásban nem hirdették 
meg, a ponthatár akkor sem lehet alacsonyabb 
a jogszabályi minimumnál – alapképzésen és 
osztatlan mesterképzésen 280 pontnál, felső-

oktatási szakképzés esetén 240, mesterképzé-
sek esetén 50 pontnál.

Ahol alkalmassági, gyakorlati vizsgát vagy – 
elsősorban mesterképzéseken – felvételi vizsgát 
írnak elő, azt a pótfelvételi hirdetményben jel-
zik, és közlik annak időpontját is. Fontos tudni 
azonban, hogy az idő rövidsége miatt a vizsgára 
külön behívó levelet az intézmények általában 
nem küldenek!

PonTHATár- MEgáLLAPÍTáS: várHATóAn 2015. AuguSzTuS végén 

A pótfelvételi eljárás ponthatárainak megállapí-
tására várhatóan 2015. augusztus utolsó hetében 
kerül sor, ekkor dől el, ki került be az általa meg-
jelölt képzésre. Az így felvételt nyert hallgatók a 

felvételi határozatot, a beiratkozással kapcsolatos 
tudnivalókat a felsőoktatási intézménytől kapják 
meg szeptember első napjaiban.

praktikákpraktikák
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Nagyon keményen dolgoztál, 
hagyj hát egy kis időt magadnak 
arra, hogy a történteket meg-
emészthesd. Kis időt, hogy ne 
ragadj bele a lehangolt állapot-
ba, hanem erőt véve magadon, 
mielőbb tervezz más utakat. Az 
előtted álló szabadidőt a szóra-
kozás mellett fordítsd tanulásra, 
önfejlesztésre, tájékozódásra 
vagy kóstolj bele a munka vi-
lágába. 

Ha marad a cél

Gondold át, biztosan a jó kép-
zést választottad-e, és ha a 
szíved mélyén nagyon fájna le-
mondani erről az álomról, nézd 
meg, milyen más útjai vannak 
a megvalósításnak. Például fej-
leszd magad önállóan a kisze-
melt területen, járj előadásokra, 
ahol szakmai érdekességeket, 
praktikákat tudhatsz meg az 
ezzel foglalkozó szakemberek-

től (ezeket sokszor a Facebook-
on is meghirdetik, érdemes ott 
is böngészni, csoportokhoz 
csatlakozni). Keress a témához 
kapcsolódó önkéntes munkát, 
vagy vállalj diákmunkát. Keres-
hetsz továbbá egy olyan hasonló 
OKJ-s vagy felsőoktatási szak-
képzést, aminek a pontjai jól 
jönnek a következő felvételinél, 
esetleg a képzésbe is beszámít-
ják őket. 

Ha csak pár ponton múlt a siker, 
a szakra való bejutás, gondold 
át, hogyan szerezhetsz még több 
pluszpontot és indulj neki újra. 
A külföldi nyaralás vagy szere-
lem is közelebb vihet az idegen 
nyelv elsajátításához, a nyelv-
vizsgához és a vágyott szakhoz, 
de nézd át a nyelviskolák nyári 
intenzív kurzusainak kínálatát, 
ha nem akarod a véletlenre bíz-
ni értékes pluszpontjaid meg-
szerzését. 

Célozd meg a pótfelvételit, 
keresztféléves képzést

A július végén meghirdetett 
pótfelvételi eljárásban is je-
lentkezhetsz, hogy mégis kezdj 
szeptembertől, de ha hosszabb 
gondolkodási időre van szüksé-
ged, az október középén induló 
keresztféléves felvételi eljárás-
ban meghirdetett képzésekre 
is felvételizhetsz, és február-
ban már újra az iskolapadban 
ülhetsz.  

Ha B-tervre van szükség

Előfordulhat, hogy az első düh 
elmúltával tisztábban látsz, és 
rájössz, hogy nem is neked való 
a képzés. És ha már a kívánt 
szakra való bekerülés is hatal-
mas áldozatokat kívánt volna 
tőled, a lemorzsolódás ellen 
minden erődet és energiádat 
be kellett volna vetned, amit 

szinte biztos, hogy nem élvez-
tél volna. A döntés, hogy mégis 
más utat választasz, ilyenkor 
nem tragédia. Te több terüle-
ten is el tudod képzelni magad, 
ennyi az egész. 

Az új célodhoz vezető utakat 
is dolgozd ki, és jutalmazd meg 
magad, amikor lépésenként el-
éred az áhított részcélt. Fontos 
a motiváció, ezért keress olyan 
helyzeteket, amelyek lelkesíte-
nek, és embereket, akik inspi-
rálóan hatnak rád. A történe-
lemben nem te vagy az egyetlen, 
akinek nem jött össze valami 
elsőre. Tudtad, hogy Madonna 
is dolgozott egy ideig eladóként 
egy Dunkin Donutsban? Ám 
ha tartósan lehangolt és magá-
nyos vagy, nincs kedved élvez-
ni a nyarat sem, a barátok sem 
tudnak kirángatni a rosszked-
vedből, érdemes szakemberhez 
fordulnod, aki idejében elejét 
veheti a bajnak. 

Ha inkább munkata-
pasztalatot szereznél

Teljesen érthető az is, ha az 
érettségi után úgy érzed, egy 
időre eleged van a tanulásból, 
és arra vágysz, hogy ne csak 
pontokban, jegyekben és kre-
ditekben értékeljenek, hanem 
pénzben is. A diákmunkával, 
gyakornokoskodással bepillan-
tást nyerhetsz a munkaerőpiac 
elvárásaiba, a cégek működésé-
be és a napi feladatokba. Még az 
is megtörténhet, hogy a pálya-
választási döntésedet alaposan 
felülírja, amit tapasztalsz. A 
munka világába való betekin-
tés a továbbtanulásra is moti-
váló lehet, hiszen megtudod, 
miben kell fejlődnöd és mik az 
erősségeid, a kapcsolati hálód 
bővítéséről nem is beszélve. 
Ideje hát összeállítanod az ön-
életrajzodat!

Még a nyaralásból is 
profitálhatsz

A nyelvtudás fejlesztésén kívül 
már egy utazás tervezése és 
megvalósítása is önállóbbá tesz. 
Egy nyaralás leszervezéséhez 
sokszor gyors, ám megfontolt 
döntésekre, valamint jó prob-
lémamegoldó képességre van 
szükség. Ne ijedj meg, hanem 
vállald a kihívásokat, oldd meg 
a váratlan feladatokat, győzd 
le az akadályokat. Ha kicsiben 
megy, nagyban – vagyis később 
a munkahelyen – is menni fog!

Bármelyik megküzdési utat is 
választod, kívánjuk, hogy lelj 
benne sok örömöt!

dolgozd fel a 
kudarcélményt![Előtted a nyár, a szíved mégis összeszorul, hiszen 

nem vettek fel álmaid szakjára. Természetes, hogy 

kétségbe esel és dühös vagy, de mégis rajtad áll, 

hogyan használod ki a következő időszakot. Ugord 

meg az akadályt, győzd le a kudarcélményt és vesd 

bele magad az újratervezésbe!]

praktikákpraktikák
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Nemcsak egyetemen 
 tanulhatsz 

tovább
[Elhinnéd, ha azt mondanánk: szerencse, 

hogy idén nem vettek fel? Pedig így van, azaz 

így is felfoghatod. Csak némi újratervezésre van 

szükség, és máris előnyére fordíthatod a helyze-

tet. Töltsd hát hasznosan a következő évet! ]

Lássuk, milyen előnyei le-
hetnek annak, hogy csak pár 
hónap, esetleg egy év múlva 
tanulsz tovább. Ha dolgozni 
kezdesz, hamarabb felméred és 
megtapasztalod a piaci igénye-
ket, mint azok a társaid, akik 
hallgatóként úgy hiszik, ráér-
nek ezzel még néhány évig. Ha 
pedig a tanulás mellett teszed 
le voksod, rengeteg hasznos 
információt szívhatsz magad-
ba, amelyek később akár plusz-
pontot is érhetnek a felvételin 
vagy az állásinterjúkon.  

Bővítsd nyelvtudásod!

Értékes pluszpontokat ér a felvé-
telinél, alapkövetelmény a dip-
loma megszerzéséhez, hatalmas 
lépéselőny a munkaerőpiacon. Az 
egyetemek és főiskolák legnép-
szerűbb szakjaira nehéz bejutni, 
oda minden (plusz)pontra szük-
ség van. A diploma megszerzésé-
hez pedig legalább egy nyelvvizs-
ga szükséges, így nem érdemes 
az utolsó pillanatig halogatni. Sa-
játítsd el minél magasabb fokon! 

Bizonyos szakokon a nagyon 
magas ponthatár vagy a kimene-
ti követelmények miatt jobb, ha 
egy második idegen nyelvből is 
minél hamarabb vizsgát teszel. 
Számos külföldi ösztöndíjhoz 
is alapfeltétel, hogy jól ismerd 
a nyelvet, amelyen tanulni és 
vizsgázni fogsz. Ha külföldi 
tapasztalatot és egyben stabil 
nyelvtudást szerzel, a munka-
erőpiacon hatalmas előnnyel 
indulsz. Az állásinterjúk nagy 

része ma már idegen nyelven is 
folyik, főleg a versenyszférában, 
és sokszor külföldi cégvezetők 
is interjúztatnak, ezért fontos, 
hogy el tudd adni magad több 
nyelven is. A nyelvtudás jelen-
tőségét már szükségtelen ma-
gyarázni, a kérdés inkább az, 
milyen nyelvet, milyen szinten 
és hol tanulj.

A diákok, akik az általános 
és a középiskolában nem je-
leskedtek a nyelvtanulásban, 
magántanárnál vagy nyelvtan-
folyamokon tudják bepótolni a 
lemaradásukat. Magántanárhoz 
járni ugyan költségesebb, mint 
csoportban tanulni, viszont a 
nyelvóra személyre szabott, az 
egyéni képességeket is figye-
lembe veszi, és azt a készséget 
(beszélgetés, hallott szöveg ér-
tése stb.) fejleszti, ami kevésbé 
erős oldalad. A csoportos órá-
kon kevesebb idő jut a szóbeli 
társalgás gyakorlására (pedig ez 
a legtöbb diáknak nehézséget 
okoz), viszont a szerepléshez is 
hozzászoktatod magadat, és a 
versengő típusoknak is jó moti-
váció, ha tudásukat összemérhe-
tik társaikkal. 

A nyelvtudásodat persze otthon 
is fejlesztheted, ha nem akarsz 
sokat költeni. Az interneten 
rengeteg tesztet, segédanyagot, 
videót találsz, amelyek segítsé-
gével könnyű és szórakoztató 
a tanulás. Léteznek nyelvtanu-
lóknak szánt könnyített, ide-
gen nyelvű regények, újságok 
is, amelyek mellett az írásbeli 

nyelvtudás megszerzése csak 
szorgalom és önfegyelem kér-
dése. 

A nyelvtudás kívánt szintjéről 
először az általad választott szak 
felvételi követelményeinél, majd 
a diploma nyelvvizsga-követel-
ményeinél tájékozódj. Legyél 
gyakorlatias, és böngéssz át pár 
olyan álláshirdetést is, amely-
ben a szaktudásoddal elhelyez-
kedhetnél és nézd meg, mi az a 
nyelvtudás, amit alapnak tekin-
tenek.

Szemezgess a 
tanfolyamok kínálatából!

Ha él benned a tudásszomj, még-
is mielőbb szeretnél elhelyezked-
ni, érdemes elgondolkodnod az 
OKJ-s képzéseken vagy a felső-
oktatási szakképzéseken (utóbbi-
akat biztosan találsz a pótfelvételi 
meghirdetések között is). Ezek 
ugyan diplomát nem adnak, el-
lenben szakmát igen, amellyel 
akár azonnal elhelyezkedhetsz 
a munkaerőpiacon. Természe-
tesen elsősorban érdemes olyan 
képzéseket választani, amelyek 
közel állnak ahhoz a területhez, 
szakhoz és szakmához, ahol dip-
lomásként dolgozni szeretnél. 

Piacképes és államilag elismert 
szakmát a felsőoktatáson kívül 
az Országos Képzési Jegyzékben 
(OKJ) meghatározott végzettsé-
gekre tudsz szerezni, amelynek 
kínálatában több száz foglalko-
zás szerepel. Mielőtt döntesz, 
nézz utána a Nemzeti Szakkép-

praktikákpraktikák
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zési és Felnőttképzési Hivatal 
honlapján (www.nive.hu), hogy 
akkreditált-e az intézmény, kik 
tanítanak az adott képzésen, 
milyen a tematika, mennyibe 
kerül a tanfolyam elvégzése és 
a megszerezhető tudásnak mi-
lyen a piaci értéke. A képzések 
ára széles skálán mozog: 30 
ezer forinttól 500 ezer forintig. 
Tekintettel a képző intézmények 
egyedi árképzési technikáira, 
egy-egy tanfolyam árkülönbö-
zete több tízezer forint is lehet 
intézményenként. 

Az iskolarendszerű oktatás 
előnye, hogy minden esetben 
államilag elismert végzettsé-
get ad, többletpontokat érhet a 
felsőoktatásban, emellett diák-
igazolványt is kapsz és családi 
pótlék is jár 20 éves korig. To-
vábbá nappali tagozaton kol-
légiumot is biztosítanak, és az 
egészségbiztosítást is rendezik 
helyetted. Az államilag támoga-
tott iskolarendszerű képzéseken 
bárki részt vehet, akinek még 
nincs ilyen szakképesítése. Az 
első szakképesítés megszerzése 
nappali tagozaton 21 éves ko-
rig ingyenes, esti vagy levelező 
munkarendben pedig életkori 
megkötés nélkül. 

Olyan tanfolyamot is elkezd-
hetsz, amely kissé távolabb áll 
a választani kívánt szakmától, 
tanulhatsz pusztán azért is, 

„mert érdekel”. Friss fotózási, 
képszerkesztési, marketing vagy 
önismereti tudás például min-
dig jól jöhet, akkor is, ha most 

úgy tűnik, a munkádhoz nem 
szükséges elmélyülni bennük. 
Figyeld a tanfolyamokat, szak-
mai előadásokat és tegyél szert 
minél szerteágazóbb elméleti és 
gyakorlati tudásra. 

 Pótfelvételizz!

A felsőoktatási szakképzés egyre 
ismertebb és népszerűbb a fia-
talok körében, évről évre egyre 
többen jelentkeznek és nyernek 
felvételt ilyen képzésekre. A leg-
több jelentkezőt a gazdasági, az 
informatikai és idegenforgalmi 
jellegű képzések vonzzák. 

Egy felsőoktatási szakképzés 
elvégzésével a későbbiekben az 
egyetemi, főiskolai tanulmánya-
idat is megkönnyítheted. Mivel 
ezeket a kétéves képzéseket a 
felsőoktatási intézmények hir-
detik meg, így tulajdonképpen 
átmenetet jelentenek a középis-
kola és az egyetem között. A(z 
alapszakra való) bejutást is se-
gítheti, hiszen szakirányú to-
vábbtanulás esetén többletpon-
tokhoz juthatsz a felvételi eljárás 
során. Sőt, ha a képzéshez illő 
szakon (a felsőoktatási képzés 
besorolási alapszakján) tanulsz 
tovább, akkor az itt megszerzett 
kreditek 75%-át el kell ismer-
nie a felsőoktatási intézmény-
nek, azaz az itt tanult tárgyak 
egy részét elfogadtathatod, így 
kevesebb tárgyat kell felven-
ned, vagyis a számonkérések 
száma is csökken. További elő-
nye, hogy államilag támogatott 
képzésben tanulhatsz, annak 

minden előnyével (például di-
ákigazolványt is kapsz, amely 
számtalan kedvezményre jogo-
sít). Elvégzése felsőfokú szak-
képesítést ad, vagyis akár el is 
helyezkedhetsz az itt szerzett 
oklevéllel. Ha pedig tovább 
tanulnál, nappalin vagy akár 
munka mellett, levelezőn is 
megszerezheted a diplomádat. 
Így egyszerre teszel szert el-
méleti és gyakorlati tudásra, 
miközben az önéletrajzod és a 
kapcsolati hálód is bővül. 

Fuss neki az emelt szintű 
érettséginek!

A felvételi eljárásban az emelt 
szinten teljesített legalább 
45%-os eredményű érettsé-
gi vizsgáért többletpont jár, 
amennyiben az érettségi pont-
jaidat az emelt szinten teljesí-
tett vizsgaeredmény alapján 
számítják. Ha nem vagy elége-
dett az érettségi eredményeddel 
vagy úgy érzed, emelt szinten 
is menne valamelyik tantárgy, 
érdemes megfontolnod a javí-
tó vagy szintemelő vizsgát. Ne 
szalaszd el az őszi vizsgalehető-
séget, amelyre szeptember 5-ig 
jelentkezhetsz. (Bővebb infor-
máció: www.oktatas.hu)

A legfontosabb tanácsot azon-
ban a végére hagytuk: ne törj le, 
csak újratervezésre van szüksé-
ged!

praktikák
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GYAKORLAT teszi a mestert

A munkaadók nem csupán a megszerzett papír-
jaidat, diplomá(i)dat, nyelvvizsgá(i)dat nézik, ha-
nem a szakmai tapasztalataidat is. Az természetes, 
hogy még nem ismered az adott terület minden 
csínját-bínját, senki sem született rutinnal a zse-

bében, de igencsak imponáló, ha valamennyire 
mégis képben vagy az elméleti tudnivalókon túl 
a praktikus teendőkkel is, és egyből tudsz segíte-
ni, nem kell mindent elmagyarázni. Szóval némi 
jártassággal nyert ügyed lehet egy munka meg-
pályázásánál, és azt is megmutatja a gyakorlati 
időszak, tényleg neked való-e a kiszemelt pálya.

Önkéntesség és gyakornokság –  
pro és kontra

[Miért ne vágnál bele? Hiszen rengeteget tanulhatsz, mind szakmailag, mind pedig 

emberileg, magadról és a világról is. És ha már igen, akkor hogyan is van ez? Össze-

gyűjtöttük a tévhiteket és a legfontosabb valós tudnivalókat.]

TévHiTEk
≥ ingyenmunka.  

igaz, hogy nem a pénzkereset a célja, 
ám sokat profitálhatsz belőle.

≥ időrablás.  
egyáltalán nem, hiszen tanulsz közben, 
kiderül, miben vagy jó, és miben kell 
még erősödnöd, ráadásul mellette is 
nyílik lehetőséged készülni például 
nyelvvizsgára vagy emelt szintű 
érettségire.

≥ felesleges áldozat.  
sokkal inkább befektetés a jövőbe.
emellett feltölt energiával a segítség-
nyújtás, hogy adsz a munkaadódnak, 
ami meg is fog térülni.

érvEk
≥ haladás, tanulás. számos területen 

fejlőd hetsz, megtanulhatsz felelős-
séget vállalni, felnőttként tenni az 
eredmények érdekében, és tanulhatsz 
saját magadról is.

≥ hasznosítható szakmai és gyakorlati 
tapasztalatszerzés.

≥ Kapcsolatépítés. lehetőség, lépcsőfok 
a későbbi karrierhez. sőt, az is meges-
het, hogy később munkahelyeddé válik 
a cég, hiszen az ügyes gyakornokok-
nak gyakran ajánlanak pozíciót. Így ha 
nem is kapásból, de később biztosan 
megtérül a befektetett energia.

≥ Próba, amely során rájöhetsz, valóban 
neked való-e az adott terület.

≥ Önéletrajzot gazdagító elem.

HoL kErESS, Hogy TALáLj?
≥ Az egyetemek karrierirodáinak hon-

lapján, valamint munkaerőt toborzó 
rendezvényeiken.

≥ állásbörzéken.

≥ álláskereső portálokon.

≥ ismerősöket kérdezve, akár szemé-
lyesen, akár közösségi oldalakon 
keresztül.

≥ Vállalatok, szervezetek direkt megke-
resésével.

Hogyan hozd ki a legtöbbet a gyakorlati 
időből?

Válassz olyan helyet, ahol jó szakemberek dol-
goznak, akiktől tanulhatsz!

Tisztázd előre a feladatokat, hogy valóban bepil-
lantást nyerhess a komolyabb munkafázisokba is!

Kérdezz sokat! A szakmáról, a cégről, a munkafo-
lyamatokról, munkarendről, a pozitív és negatív 
tapasztalatokról is.

Merj bevállalni bonyolultabb feladatokat is! Ne a 
nehézségre fókuszálj, hanem arra, mennyi min-
dent tanulhatsz a kihívás által, s hogy a siker-
élmény alaposan növeli majd az önbizalmadat. 
Közben pedig bátran kérhetsz segítséget, hiszen 
azért vagy ott, hogy tanulj.

Adj bele mindent! Legyél precíz, gyors, megbíz-
ható, találékony, egyszóval jó gyakornok! A cég-
nek, és neked sem jó, ha csak testben vagy ott.

Ne keress kifogásokat – „de tanulni kell, és a 
nyelvvizsgára is készülni”! Ha hajlandó vagy ke-
ményen dolgozni a sikerért, ha igazán akarod, 
mindent össze lehet egyeztetni.

Tessék, tessék, ÖNKÉNTESSÉG

Tanulni, fejlődni nem csupán a négy fal között le-
het, sőt. A határtalan élet és nagyvilág megannyi 
tanulságot, váratlan szituációt rejteget, amelyek 
által több lehetsz, ahol adhatsz és kaphatsz egy-
szerre, külföldi önkéntesség esetén pedig még a 
nyelvtudásodat is javíthatod. Ráadásul közben az 
is körvonalazódik benned, ki vagy te és mivel is 
szeretnél valójában foglalkozni. Szóval veszíteni-
valód egy szál se!
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TévHiTEk
≥ haszontalan idő- és 

energiapocsékolás. 
Dehogy, sőt! tanít, 
fejleszt, formál, táplál, 
örömöt ad!

≥ Köze sincs a karri-
erépítéshez. De-
hogynem! főleg, ha 
a tanulmányaidhoz 
kötődő feladatot vá-
lasztasz, hiszen gya-
korlati tapasztalatot 
szerezhetsz, kapcso-
latokat építhetsz, no, 
és az önéletrajzodat 
is felturbózza. 

≥ ingyenmunka. Pénzt 
ugyan tényleg nem – 
vagy alig kapsz –, de 
nem is a vagyonszer-
zés a célja. forintok 
helyett valami sokkal 
fontosabbat nyersz: 
az emberi értékek 
megismerését, 
szellemi, érzelmi és 
gyakorlati gyarapo-
dást.

≥ félelem az ismeret-
lentől. Valóban sok új 
szituáció vár rád, félni 
azonban mégsem 
érdemes, hiszen 
a munka védett 
környezetben zajlik, 
az irodák előzetesen 
megnézik, hová és 
milyen munkára fo-
gadnak önkénteseket.

érvEk
≥ orientációs tevékenység, hiszen közben kikristályoso-

dik benned a kép, mivel szeretnél foglalkozni, „ha nagy 
leszel”.

≥ Nem formális tanulási folyamat. olyan helyzeteket 
oldhatsz meg, amelyeket korábban lehetetlennek 
tartottál és olyan dolgokat tanulhatsz meg, amelyek 
nincsenek leírva a tankönyvekben. megtanulsz döntést 
hozni, kiállni magadért és felelősséget vállalni. Amolyan 
belekóstolás a nagybetűs életbe, a felnőtt feladatok-
ba, például mit jelent másokkal együtt dolgozni. Így 
könnyebben kibontakoztathatod kreativitásodat, legyen 
szó akár a tanulmányaidról, akár a hobbidról.

≥ Kapcsolatépítő erővel bír. olyan emberekhez kerülhetsz 
közel, akiktől rengeteget tanulhatsz, és akikkel a jövő-
ben is együttműködhetsz. emellett empátia, kapcsolat-
tartás és nyitottság terén is megfordul veled a világ.

≥ Örömöt ad, pozitív élettani hatással bír. jobban érez-
heted magad a segítségnyújtás által, elégedettebbnek, 
boldogabbnak, ami egyszerre elmondható környezeted-
ről is, hiszen ha jót teszel másokkal, az a saját életedre 
is pozitívan hat.

≥ szemléletformáló lehetőség, amely során megtapasz-
talhatod, hogyan tudsz még többet tenni életed és 
környezeted alakításáért. sokan ilyenkor találnak rá 
leendő hivatásukra is.

≥ Növeli az önbizalmat. rövid idő alatt sokféle helyzetben 
kell jól teljesítened, ezáltal talpraesettebb, erősebb 
lehetsz, megismerheted magadat és korlátaidat. meg-
láthatod, mi mindenre vagy képes és alkalmas, az iskola 
falain túl is. 

≥ Gazdagítja a szemléleted. megismersz egy még isme-
retlen kultúrát, életterületet, közösséget.

Okosan válassz!

Olyan önkéntes munkát válassz, amely biztosan 
érdekel! Hiszen így megtapasztalhatod, hogy a 
munka nem egy szükséges, kellemetlen rossz 
dolog, hanem szép és örömteli pillanatokat is 
tartogathat. Úgy is mindennapjaid része lehet, 
hogy közben elégedettséggel tölt el, nem pedig 
a frusztráció és fáradtság forrása. Ha jól döntesz, 
akár egy életre is elköteleződhetsz. 

Ha olyan területet választasz, amely kapcso-
lódik álmaid szakmájához, akkor további előnyt 
jelent, hogy testközelből tapasztalhatod meg, mi-
lyen feladatokkal, kihívásokkal jár az a munka. 

Az is lényeges, hogy maga a fogadó intézmény 
is szimpatikus legyen. Ha pozitív élményekkel 
gazdagodsz, akkor a későbbiekben is nagyobb 
eséllyel vállalsz majd hasonló feladatot.

Gondold át, milyen gyakorisággal és mennyi 
időt tudsz az önkéntes tevékenységre fordítani. 
Ha néhány órás megoldást választasz, akkor a to-
vábbtanulás mellett is folytathatod, így a diploma 
megszerzésével párhuzamosan komoly szakmai 
gyakorlatot is szerezhetsz. Amennyiben heti 
vagy napi néhány órás elfoglaltságról van szó, 
akár egyszerre több lehetőséget is kipróbálhatsz, 
így még több tapasztalatot gyűjthetsz. Ám an-
nál gyorsabb a fejlődés, minél több időt töltesz 
önkénteskedéssel.

Mérlegeld a külföld kontra idehaza kérdést is! 
Mi a fontosabb neked, a család, barátok közelsé-
ge, vagy a nyelvtanulás és a minél több tapasz-
talatszerzés?

Köss szerződést, amelyben a félreértések elke-
rülése végett egyértelműen lefektetitek a szabá-
lyokat (munkaórák száma, feladatok, esetleges 
szállás és költségtérítés, mentor stb.) Ugyan na-
gyon ritka, hogy visszaélnének a segítségnyúj-
tással, de ügyelj a feladatok tisztázására, s állj ki 
magadért, ha netán menet közben szeretnének 
kihasználni és eltérni ettől.

iMPrESSzuM

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. kiadványa képzési lehetőségekről.

Felelős kiadó: Kiss József

Ezt a kiadványt az Educatio Nonprofit Kft. küldte Önnek, mert felsőoktatási jelentkezési lapján bejelölte, hogy sikertelen felvételije esetén a pont-
határ-megállapítást követően információt szeretne kapni a felsőoktatási és felnőttképzési intézmények képzéseivel, szolgáltatásaival kapcsolatban. 
Amennyiben mégis úgy dönt, hogy nem kíván a felsőoktatási és felnőttképzési intézmények képzéseivel, szolgáltatásaival kapcsolatosan további 
információt kapni, kérjük, írjon egy e-mailt a lemondas_okt@felvi.hu címre!

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel forduljon bizalommal az Educatio Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálatához! E-mail: info@
felvi.hu

Az EDUCATIO Nonprofit Kft. hivatalos adatkezelési azonosítója: 01186-0004.

HoL kErESS, Hogy TALáLj?
≥ Önkéntes Központ Alapítvány:  

www.oka.hu, www.onkentes.hu

≥ Önkéntes Centrumok: 
www.onkentescentrumok.hu

≥ európai Önkéntes szolgálat:  
www.afs.hu

≥ magyar Önkéntesküldő Alapítvány: 
www.hvsf.hu/evs.html

≥ messzelátó egyesület:  
www.messzelato.hu/evs
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Optimista, lelkileg is fitt 
munkavállalókat keresnek

Hozd rendbe magad, ha kudarc-
ként élted meg a sikertelen felvé-
telit, és gondolj arra is, hogyan 
osztod meg érzelmeidet a közös-
ségi oldalaidon. A leendő mun-
káltatók sokszor nézik meg a 
hozzájuk jelentkezők Facebook, 

Twitter vagy Instagram profilját, 
vagyis nem elég az önéletrajzra 
tett fotón jó benyomást kelteni. 
Első lépésként tedd hát rendbe 
a profilodat minden platformon 

– fogd fel úgy, hogy ez egyfajta 
tükör rólad, a személyiségedről, 
mutasson olyan képet, amilyen-
nek látszani szeretnél. 

Jó ha tudod, hogy az esetek 
többségében összeszedett, meg-
bízható, segítőkész, terhelhető 
embereket szeretnének felvenni, 
valamint szívesebben alkalmaz-
nak energikus, optimista mun-
kavállalókat, akik a munkatár-
sakkal is hamar megtalálják a 
közös hangot.

Körítés

Egy jó önéletrajz fél siker, de 
nem elegendő csupán ezt elkül-
dened, minden esetben írj mellé 
motivációs levelet is, ezzel nö-
velheted a cégek HR-eseinek ön-
életrajz-olvasási hajlandóságát. 
Jó motivációs levelet írni nem 
lehet pár perc alatt, léteznek 
ugyan sablon formulák, amivel 
elmondhatod, miért szemelted 
ki épp ezt a céget, munkát, még-
is ajánlott elkerülni ezeket a túl 
közhelyes mondatokat. Fontos, 
hogy a cég képviselője érezze 
a levélből, hogy téged valóban 
érdekel az állás, ezt pedig úgy 
teheted meg a legkönnyebben, 
ha az adott álláshirdetésre for-
málod.

Kezdd tehát azzal, milyen 
pozícióra és miért pályázol, 
miért gondolod, hogy alkal-
mas vagy rá. Ne csak a tanul-
mányaidat részletezd, hanem 
írj eddigi tapasztalataidról, a 
legfontosabb eredményeidről, a 
munka szempontjából releváns 
ismereteidről és képességeidről. 
A legfontosabb kulcsszavakat 
nyugodtan emeld ki félkövér be-
tűkkel. Tanulmányi vagy sport-
versenyt nyertél? Webshopot 
üzemeltetsz, vagy blogot írsz, 
amit ezrek olvasnak? Publikálsz 
folyóiratokban vagy kiállítják a 
fotóidat valahol? Írd le azt is, 
miért jöhetnek jól ezek a ta-
pasztalataid az új munkahelye-
den. Képességeid felsorolásánál 
is kerüld a közhelyeket, de kö-
szönjenek vissza a hirdetésben 
leírt kulcsszavak. 

Befejezésként köszönd meg 
a figyelmet és a választ, és hi-
vatalos formátumban búcsúzz 
el. Ajánlott az aláírásod alatt 
feltüntetni a telefonszámodat 
is, hogy minél hamarabb kap-
csolatba tudjanak veled lépni. A 
motivációs levél se legyen hosz-
szabb fél, egy oldalnál.

Légy türelmes, de ne egy 
lapra tegyél fel mindent!

Ahogyan az a módszer sem cél-
ravezető, ha mindenhová bekül-
död a jelentkezésed, úgy az sem 
járja, hogy csak egyetlen helyre 
pályázol és karba tett kézzel vá-
rod, hogy történjen valami. Ha 
nagyon szeretnéd az állást, eset-
leg a cégnél ismersz is valakit, 
telefonon rákérdezhetsz, mikor-
tól zajlanak az interjúk, illetve 
mikor zárul le a kiválasztás. Így 
sok idegeskedést megspórol-
hatsz. Az állásinterjú után 2-3 
héttel szintén érdeklődhetsz, 
betöltötték-e már a pozíciót. 

Az online jelenléted is 
sokat nyom a latban

Keresd a lehetőségeket! Számos 
online álláshirdetési portál lé-
tezik, ahová feltöltheted az ön-
életrajzodat, hogy a cégek is rád 
találhassanak. Ezeket érdemes 
folyamatosan menedzselni és 
frissíteni a céljaidnak megfe-
lelően. Az ismerősök, a kap-
csolati hálód is sokat segíthet 
az elhelyezkedésben, ezért ne 
szégyelld, inkább kürtöld szét 
az ismerőseid között is, hogy 

munkát keresel. Ne csak a jó-
pofa szelfijeidről ismerjenek 
a Facebookon! Szuper vagy 
például a szövegírásban vagy 
kened-vágod a képszerkesztő 
programokat? Kéthetente, ha-
vonta posztolj valamit a témá-
ban, hogy az ismerőseidnek te 
juss eszükbe, ha például szer-
kesztőségi üresedésről hallanak. 
Emellett működnek különböző 
állástípusokra fókuszáló cso-
portok, ahol szintén meghir-
detnek különböző pozíciókat, 
gyakornoki lehetőségeket.

A várva-várt interjú

Az állásinterjún nem kötelező  
fekete-fehér ünneplő ruhát vi-
selned. Az interjús megjelenés-
hez gyűjthetsz ötleteket a neten, 
például a job interview outfit 
kulcs szó beírásával. Egy dolog 
fontos: ne ilyenkor avasd fel az 
új cipődet, ruhádat, és olyan da-
rabot válassz, amiben jól érzed 
magad. 

Az interjúkérdésekről is 
renge teg anyagot találsz a ne-
ten, és gondold át jó előre 
minden kér dé sre a választ. Mi-
ért szeretnél pont ennél a cégnél 
dolgozni? Miért téged vegyünk 
fel? – stresszhely zetben a leg-
egyszerűbb kérdésekre is nehéz 
válaszolni. Ne felejts el felké-
szülni az adott cégből sem, az 
interjú előtt alaposan böngészd 
át a honlapjukat, keress rá a ne-
ten – légy tisztában azzal, mivel 
foglalkoznak, milyen munkák 
fűződnek a nevükhöz.

önéLETrAjzod Így LESz jó!
≥  elegáns, jó benyomást keltő fotót tartalmaz, semleges háttér előtt.

≥  Vázlatos, jól áttekinthető, és a lényeges információkat választékos nyelven tartalmazza. A 
munkaadók többnyire az amerikai típusú önéletrajzokat kedvelik.

≥  Adataidat feltüntetted: név, születési idő, telefonszám, e-mail cím, releváns weboldalad/
blogod elérhetősége.

≥  Az aktuális tanulmányaid vannak legelöl, és időben visszafelé haladva sorolod fel az 
iskolákat, tanfolyamokat. 

≥  Bemutatod legfontosabb eredményeidet, rövid és hosszabb távú terveidet.

≥  Kitérsz az előnyt jelentő ismeretekre: jogosítvány, nyelvtudás, képzések, munkatapasztalat.

≥  Aktualizálod a betölteni kívánt állásnak megfelelően.

≥  A nevedet tartalmazó e-mail címről küldöd, mellőzöd a becenevet vagy vicces szavakból 
álló e-mail címet. 

≥  .pdf formátumban küldöd el.

A saját lábamra állok! 
[Sokan döntenek úgy, hogy az érettségi után nem 

mennek azonnal egyetemre, hanem kipróbálják 

magukat a munka világában. Ha te is közéjük tartozol, 

akkor neked szól az alábbi írásunk. ]
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MESTERKÉPZÉSEINK:

• Andragógia MA
• Kommunikáció és 

médiatudomány MA
• Nemzetközi gazdaság 

és gazdálkodás MA
• Nemzetközi tanulmányok MA
• Politikatudomány MA

Zsigmond Király 
Fôiskola

FELVÉTELI 2015

ALAPSZAKJAINK:

• Andragógia BA
• Emberi erôforrások BA
• Gazdálkodási és 

menedzsment BA
• Gazdaságinformatikus BSc
• Kommunikáció és 

médiatudomány BA
• Nemzetközi gazdálkodás BA
• Nemzetközi tanulmányok BA
• Pénzügy és számvitel BA
• Politológia BA
• Szabad bölcsészet BA
• Szociológia BA

FELSŐOKTATÁSI 
SZAKKÉPZÉSEK:
• Emberi erőforrások 

felsőoktatási szakképzés

• Gazdaságinformatikus 
felsőoktatási szakképzés

• Kommunikáció és média 
felsőoktatási szakképzés

• Nemzetközi gazdálkodási 
felsőoktatási szakképzés

• Pénzügy és számvitel 
felsőoktatási szakképzés

PÓTFELVÉTELI
2015:

Senki se maradjon le!
(A pótfelvételi során 
meghirdetett szakok
elérhetőek lesznek 

a www.zskf.hu oldalon.)

Részletes tájékoztató 
ZsKF Felvételi Iroda

1039 Budapest, Kelta utca 2.  
„B” épület földszint
www.zskf.hu • felveteli@zskf.hu    
+36 1 454 76 10 

SOS-szám: +36 30 768 17 60

Mentorprogram

Ingyenes angol és német nyelvoktatás 

Hazai és nemzetközi ösztöndíjak
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Valós 
részletfizetési

lehetőség

Egyedülálló kompetenciafejlesztő tréningek

Azonnal használható tudás!
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Nappali és levelező tagozat

Google playApple 
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Nem vettek fel elsőre?

Ne ess
kétségbe!

Jelentkezz  online vagy látogass el budapesti,
ajkai, székesfehérvári vagy győri irodánkba és
segítünk állást találni!

Jövőre újra megpróbálhatod,
de addig is dolgozz és keress pénzt!

“Nem lett

meg a nyelvvizsgám és

lecsúsztam pár ponttal a felvételiről.

Elkezdtem munkát keresni, és a

Manpower-en keresztül találtam.

Adminisztrátor vagyok egy budapesti

multinál, így pénzt keresek míg

újra felvételizhetek.”

Lilla, 19

manpower.hu
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Pótfelvételi-eljárásban meghirdetett képzések:
• Óvodapedagógus
•  Óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német és 

cigány-roma)] 
• Tanító
• Tanító [nemzetiségi tanító (német és cigány-roma)] 
• Szociálpedagógia
• Kántor
• Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzés

Jelentkezni csak elektronikusan, a www.felvi.hu oldalról elérhető 
E-felvételiben lehet.

Telefon: (+36-27) 511-150/550, 450, 514
E-mail: felvi@avkf.hu, felnottkepzes@avkf.hu | web: www.avkf.hu

APor Vilmos KAToliKus FőisKolA
Az értékorientált minőség

praktikák
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