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diakegyszamla.hu

A díjmentes Erste EgySzámla mellé igényelj bankkártyát is! 
Ismerd meg zsebbarát tippjeinket is a diakegyszamla.hu
oldalon, és élj okosabban kevesebből!

Az Erste EgySzámla és kapcsolódó szolgáltatásainak szerződési feltételeit a Lakossági bankszámla és lakossági 
betét, a Lakossági bankkártya, Lakossági TeleBank és SMS, valamint a Lakossági NetBank szolgáltatás ÁSZF-jei, 
kondícióit a mindenkor hatályos Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény tartalmazza, melyek elérhetőek 
a www.erstebank.hu honlapon. A nyereményjátékról további részletes információt és játékszabályzatot
a diakegyszamla.hu oldalon találsz.

Ők tavaly már 
nyertek az
Erstével, most 
rajtad a sor!
Megkaptad a felvételi értesítő levelet?
Ha igen, megtalálod mellette az Erste 
Bank tablet alakú szórólapját. 
Olvasd be a rajta lévő Augmented 
Reality kódot okostelefonoddal, 
és keltsd életre a tabletet! 

A képen három tavalyi iPhone nyertes
látható: Bányai Alexandra, Wenczl Flóra 
és Harakály Viktor
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Felvettek? Szárnyalj gólyaként!

A gólyaélet csupa újdonsággal 
vár: új élmények, még ismeretlen 

feladatok, társak, környezet, kihívások. 
Megkönnyítjük az első lépéseket.

[4–6. oldal]

A tudatos startolás

Érdemes okosan kihasználni az 
egyetemista élettel járó szabadságot és 

már a szorgalmi időszakban tudatosan 
beosztani az időt, energiát, tanulnivalókat.

[10–13. oldal]

Rázd meg a perselyt!

A sikeres felvételi után sokan kezdenek 
számolgatni, milyen költségekkel 

kell tervezniük hallgatóként és mivel 
tudják növelni a bevételeiket.

[8–9. oldal]

Vigyázz, kész, karrier!

A sikeres karriertervezés kulcsa az önismeret 
és a sokat emlegetett gyakorlat. 

Az elméletet a Frissdiplomások 2012 
felmérésünk adatai is alátámasztják.

[18–19. oldal]
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Gólyatábor: a legjobb felszállópálya

A gólyatáborban például kapásból a fellegekben 
érezheted magad, hiszen bulik, játékok és új 
haverok egész sora vár Rád. A szórakozáson túl 
pedig belekóstolhatsz a felsőoktatás világába is, 
hasznos infókat zsebelhetsz be a képzésről, az 
intézményről, a tanárokról, vizsgákról, követel-
ményekről és a tárgyakról. A felsőbb évesek se-
gítőkészen válaszolnak kérdéseidre és jó szívvel 
osztják meg tapasztalataikat. Úgyhogy ha furdal 
a kíváncsiság, mi vár Rád az egyetem kapuja mö-
gött, ne tétovázz, jelentkezz a táborba és ne légy 
rest kérdezni! A szórakozás és információszerzés 
mellett a beilleszkedést is nagyban megkönnyíti 
e néhány nap, hiszen a napközbeni programok 
és az esti partik során gyorsan cimborákra, akár 

leendő lakótársakra, rokonlelkekre is lelhetsz, 
így ősszel az idegen falak között már ismerős ar-
cokkal találkozhatsz. Itt mindenki közvetlen és 
derűs, a vidám hangulatú, szabad környezetben 
még a zárkózott, csendes emberek is játszva te-
remtenek kapcsolatot.

A gólyafészekrakás lépései

Amennyiben nem lakóhelyeden – vagy annak 
közelében – tanulsz tovább, azt is át kell gon-
dolnod, hogy albérletben vagy kollégiumban 
képzeled el a szállásodat, netán az ingázás mel-
lett döntesz. Mérlegeld, hogy ha költözöl, kivel 
és hol laknál szívesen, milyen körülmények kö-
zött. Az álmok mellett mindenképpen becsüld 
meg az anyagiakat is! Ha pedig megszerezted 

[A gólyaélet csupa újdonsággal vár ősztől, sőt, már a nyári gólyatábortól 

kezdve! Új embereket, élményeket, tudást, valamint még ismeretlen feladatokat, 

kihívásokat és környezetet tartogat ez az időszak. Egy részük már önmagában 

hatalmas örömforrást jelent majd, no de nem lesz ez másképp a többivel sem, 

csupán fel kell készülni az új helyzetekre és tanulni belőlük. Szóval nem lesz nehéz 

szárnyalni, hiszen a gólyaélet remek szeleket ígér! ]

Felvettek? 
Szárnyalj 

gólyaként!
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a koleszszobát/albérletet, jöhet a dekoráció és 
a kellékek begyűjtése. 

Kollégiumot valamennyi egyetem és főiskola 
kínál, de a helyek száma véges, így meghatá-
rozott szempontok (többek között a szociális 
helyzet vagy az intézmény és az állandó lakhely 
közötti távolság) szerint rangsorolják az igény-
lőket. Amennyiben koleszszoba büszke lakója 
leszel, viszonylag olcsón megúszhatod a lakha-
tást, nem mellesleg fejlődhetsz alkalmazkodás, 
empátia, gondoskodás, segítségnyújtás, össze-
tartás és az ésszerű költekezés terén (nézzük 
a dolgok jó oldalát). A hagyományos, 3-4 ágyas 
szobákon kívül elcsíphetsz egészen trendi kis 
birodalmat is, fürdővel és konyhával, ezekhez 
nyilván mélyebb zsebek szükségesek, de még 
mindig olcsóbbak az albérletnél. A bérelt lakás 
ára ennél jóval magasabb is lehet, az állapottól, 
elhelyezkedéstől és mérettől függően, cseré-
be viszont nyugalmat, szabadságot és tágabb 
életteret kínál. 

Bárhol persze nem lehet tanulni. Akár albérlet-
be, akár koleszba térsz vissza az előadások után, 
lényeges, hogy inspiráló, nyugodt tanulósarok 
várjon, amely csak a Tiéd és ahová szívesen ülsz le 
biflázni. A legfontosabb, hogy minél előbb kezdd 
el a keresgélést, hogy megkaparinthasd álmaid 
otthonát! Ha pedig többedmagaddal képzeled el 
a gólyaéletet, gondold át, kivel, milyen habitusú 
emberrel osztanád meg szívesen otthonodat, s ke-
resd meg mihamarabb az ideális lakótársat! 

Fedezd fel a (világ)egyetemet!

„Felvettek. De mi jön ezután?” – teszed fel a kérdést 
jogosan, miután magadhoz tértél a mámorból. Jól 
is teszed, hiszen a kollégiumi jelentkezésen, albér-
letkeresésen túl a beiratkozás, a diákigazolvány 
igénylése, a tanulmányi rendszer megismerése, 
a tantárgyfelvétel, az egyetem épületének és kör-
nyékének feltérképezése, valamint az új barátok 
megtalálása is Rád vár. Egy tucat olyan teendőd 
lesz, amellyel már egyedül kell megbirkóznod, te-
hát a felsőoktatás évei az önállósodás évei is egy-
ben. A hivatalos körök mellett magad kérdezős-
ködsz például, ha nem találod a nagyelőadót vagy 
a tanulmányi osztályt. Ám mindez csupán eleinte 
jelent újdonságot, néhány hét alatt természetessé 
válik majd az egyetemi élet, a zárthelyik és a vizs-
gajelentkezések, a sok szabadidő – és jövőre már 
Te látod el jó tanácsokkal a kisgólyákat. 

Ha netán nem jutnál el a gólyatáborba és 
nem tudnál nyaralva felkészülni az egyetemi 
életre, akkor is számos lehetőséged nyílik még 
a beilleszkedésre, hiszen az előadások, szemi-
náriumok közötti szünetekben bőven lesz mód 
az ismerkedésre, a könyvtárról, bulikról, egyéb 
foglalkozásokról már nem is beszélve! Érdemes 
feltérképezni például az egyetemi sportklubokat 
vagy az érdeklődési körödhöz passzoló szakkö-
röket, hiszen a hasonló hobbival rendelkező di-
ákok között nagyobb eséllyel lelhetsz barátokra. 
Minden intézményben működik egyetemi újság 
és/vagy rádió is. Ajánlatos a diákszerkesztőségek 
ajtaján is kopogtatni, ahol izgalmas pajtásokat is-
merhetsz meg, s az sem hátrány, hogy egy ilyen 
csapat tagjaként elsőként értesülhetsz az iskolai 
eseményekről. Csak járj nyitott szemmel, legyél 
laza, barátkozz és kérdezősködj bátran, így gyor-
san megtalálod a helyed!

Próbáld ki és mutasd meg magad!

Könnyen megeshet, hogy úgy belejössz a világ 
és magad feltérképezésébe, hogy még külföldön 
is próbát teszel. Hiszen az egyetem már az ál-
mok megvalósításának terepe, a kreditrendszer 
pedig a rugalmas tanulmányok záloga, mivel >

felvételi után
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szabadabbá teszi az óraszervezést. Nincs szi-
gorúan előírt órarend, magad oszthatod be az 
idődet, energiádat, a kötelező tárgyakon túl sa-
ját érdeklődésednek megfelelően választhatsz 
tantárgyakat. Ha egy tárgyat nem tudsz elsőre 
teljesíteni, legközelebb újra felveheted, így nem 
kell félévet ismételned. De töltsd hasznosan 
a szabad óráidat, fordítsd terveid megvalósí-
tására! Lehetsz gyakornok, tanulhatsz nyelve-
ket, indulhatsz versenyeken vagy akár külföldi 
ösztöndíjakra is jelentkezhetsz. Megismerheted 
egy másik ország egyetemét, kultúráját, emellett 
egy idegen nyelvet is a határon túl lehet a leg-
könnyebben és legtökéletesebben elsajátítani. 
Emellett sok-sok olyan tapasztalattal is gazda-
godhatsz – például szociális és kommunikációs 
ismeretekkel –, amelyek jól jönnek majd állás-
kereséskor, s nem mellesleg önállóbb is leszel. 
Nézz utána tehát, milyen lehetőségek közül vá-
laszthatsz intézményedben!

A tanulással párhuzamosan érdemes gyakor-
latot is szerezni, hiszen elhelyezkedéskor óriási 
kincs a tapasztalat és a kapcsolati tőke! Ha a dip-
lomád mellett munkatapasztalatot is felmutatsz, 
nagyobb eséllyel vesznek fel a kiszemelt mun-
kahelyre. Valaki már a középiskolában – vagy 
akár az óvodában – pontosan tudja, mi szeretne 
lenni, mások csak a felsőoktatás évei alatt ké-
pesek megfogalmazni jövőre vonatkozó elkép-
zeléseiket. Ki előbb, ki később, a lényeg, hogy 
mindenki megtalálja álmai hivatását. Próbáld ki 
hát magad minél több területen!

Az egyetemet úgy is elvégezheted, hogy csak 
a szükségeset teljesíted a a diplomáért, tehát 
bejársz az órákra, levizsgázol és pont. De ha 
a legjobbat szeretnéd kihozni magadból, ha 
fejlődnél és évek múlva remek állást szeretnél, 
akkor mutasd meg, mihez van érzéked! Legyen 
szó tanulmányi versenyről, kreativitást igény-
lő pályázatról vagy szakmai megmérettetésről, 
mutatkozz be! Bármilyen eredménnyel zárod 
is a próbát, a legfontosabb, hogy megmutatod 
tehetségedet. A részvétel feltölt Téged, társaidra 
ösztönzőleg hat, akár még anyagi elismeréssel is 
járhat, közben pedig tapasztalatot gyűjtesz és az 
önéletrajzod is vonzóbbá teszi.

Azok a bizonyos tanulmányi rendszerek

Barátkozz össze egyetemed/főiskolád elektro-
nikus tanulmányi rendszerével is, amelyen az 
oktatás-szervezési feladatok futnak, többek kö-
zött a tárgyfelvétel és a vizsgajelentkezés. Ezek 
a komplex ügyvivőrendszerek csak első pillan-
tásra tűnnek bonyolultnak, hosszú távon segítik 
a hallgatók és az oktatók életét, hiszen velük akár 
otthonról is intézheted a tanulmányi és pénz-
ügyi teendőidet, csak internet kell, és kész. Az 
ETR (azaz az Egységes Tanulmányi Rendszer) 
és a Neptun felületén zajlik a tantárgyfelvétel 
és a vizsgajelentkezés, emellett itt értesülhetsz 
az eredményekről, valamint a tanulmányaiddal 
kapcsolatos pénzügyeket is intézheted, láthatod 
befizetési kötelezettségeidet vagy az ösztöndíj-
kifizetéseket.

A gólyaélet 
elengedhetetlen kellékei:

≥  A konyhába: bögre, tányér, evőeszköz, 
vízforraló.

≥  A fürdőbe: törölköző, tisztálkodási és 
tisztító szerek.

≥  A szobába: ágynemű, vállfák, dísztárgyak 
(például képek, díszpárna, tükör).

≥  A polcra, asztalra: olvasólámpa, könyvek, 
személyes tárgyak.

≥  A ruhásszekrénybe: pizsama, papucs, ruhák 
hétköznapokra, bulikba és sportoláshoz.

≥  Igény esetén: bútorok, televízió.

>
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Mindent a hallgatóknak –
talál, aki keres

[Középiskolásként és felvételizőként biztosan a fel-

vételizőknek szóló tartalmakat böngészted elsősorban 

a Felvi.hu-n. Most viszont érdemes megismerned  

a kimondottan egyetemistáknak, főiskolásoknak 

és friss dip lomásoknak szóló aloldalunkat és 

társoldalunkat, a Diplomántúl.hu-t is. ]

A stílszerűen Hallgatóknak el-
nevezésű Felvi-aloldalon renge-
teg izgalmas, érdekes és hasznos 
tartalomra bukkanhatsz, prakti-
kus tippeket és tanácsokat kap-
hatsz az egyetemista élethez.

Az egyetemek, főiskolák által 
meghirdetett pályázatok, ösz-
töndíjak és támogatások intéz-
mény és kar szerint kereshető 
formában kilistázhatók Ösztön-
díjkeresőnkben. A hallgatók éle-
tében felmerülő problémákról, 
nehézségekről, ezek megoldási 
lehetőségeiről, valamint a diák-
mun ká ról, önkéntességről, kül-
földi tanulásról is olvashatsz 
oldalunkon.

Ha nem kaptál kolit, vagy 
albérletben laksz és jól jönne 
egy lakótárs, akkor nézd meg 

Albérletkeresőnket. Napon-
ta frissülő adatbázisunkban 
partnerünk,  az Ingatlanrobot.
hu portál hirdetései között 
böngészhetsz, „Keres” és „Kí-
nál” kategóriában, szűrhetsz 
településre vagy akár a bérleti 
díj összegére is. Ha már van 
albérleted, de jól jönne egy 
bérlőtárs, akár Te magad is ad-
hatsz fel hirdetést. A hirdetés-

figyelő bekapcsolásával pedig 
az elsők között tudhatod meg, 
ha a beállított paramétereknek 
megfelelő új hirdetés fut be.

Tanulási tippjeink között 
számos tanulásmódszertani, 
stresszkezelési, nyelvvizsgázási 
ötletre bukkanhatsz. A vizsga-
időszak megfelelő tervezésé-
ről, időbeosztásra vonatkozó 
tanácsokról, szakdolgozatírási 
és vizsgázási praktikákról szó-
ló cikkek mellett interjúkat 
olvashatsz híres hallgatókkal 
különböző egyetemi élettel 
kapcsolatos témákban. Kar-
rier rovatunkban az álláspiac 
sajátosságairól, a diákmunka- 
és álláskeresés, bértárgyalás, 
munkába állás és felmondás 
fortélyairól olvashatsz. A Felvi 
fórumon pedig kérdezhetsz és 
megoszthatod tapasztalataidat 
hallgatótársaiddal. 

Testvéroldalunk, a Diplo-
mán túl a már diplomával 
rendelkezőknek nyújt segít-
séget az oklevél megszerzését 
követő helyzetekben, kérdé-
sekben. Érdemes azonban már 
hallgatóként is felkeresned az 
oldalt, például a diplomás pá-
lyakövetési statisztikáinkért, 
amelyekből képet kaphatsz 
arról, hogy a Veled azonos sza-
kon végzettek hogyan, mennyi 
idő alatt tudtak elhelyezkedni 
a munkaerőpiacon, mennyire 
elégedettek a munkájukkal. 
Emellett önismerethez, hazai 

és külföldi karriertervezéshez, 
álláskereséshez kapcsolódó 
tartalmainkat már hallgatóként 
is hasznodra lehetnek.

felvételi után
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Rázd meg a perselyt!
[Kiadás, bevétel… A sikeres felvételi után bizony ezek átgondolására is sort kell 

keríteni. Elkezdődik a számolgatás, hogy milyen költségekkel kell terveznie egy 

hallgatónak, és milyen pénzszerzési lehetőséggel tudja növelni a bevételi oldalt. 

„Gyorstalpaló” összeállításunkban a legfontosabbakat gyűjtöttük össze. ]

DIÁKMUNKA ↗ Ha megteheted, csak akkor vállalj diákmunkát, 

amikor már fel tudod mérni, hogy mennyi energia- és időbefektetést igényel 

a szakod. Érdemes felkeresni diákmunka-hálózatot vagy ismerősöknél is 

lehet érdeklődni, hogy tudnak-e valami Neked való lehetőségről.

NYÁRI MUNKA – KÜLFÖLDÖN ↗ 

Egy 1-2 hónapos nyári munkával vagy szakmai gyakor-

lattal azon túl, hogy leporolhatod a nyelvtudásodat, 

még pénzt is kereshetsz. Ráadásul az önéletrajzodban 

is jól mutat majd.

TELJESÍTMÉNY- ÉS SZOCIÁLIS ALAPÚ ÖSZTÖNDÍJAK ↗ Intézményedben tudsz utánajárni, hogy milyen lehetőségeket ajánlanak a hallgatóknak. Vannak olyan megoldások, amelyekkel minden felsőoktatási intézményben tanuló diák élhet, ám olyan ösztöndíjakat is meg lehet pályázni, amelyeket az adott iskola hirdet meg a saját tanulóinak.

8 f e l v i m a g a z i n
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LAKHATÁS ↘ A kiadások legtekintélyesebb részét általában a lakhatás 

teszi ki. Ha kollégiumba költözöl, akkor átlagban 10-20 ezer forintos kiadással 

számolhatsz havonta. Az albérlet akár háromszor ennyibe is kerülhet attól 

függően, hogy hol és milyen lakást keresel, illetve hányan osztoztok rajta.

TANANYAGOK ↘ A könyvek, jegyzetek beszerzése is komoly kiadásnak 

számít. Nem kell azonban mindent megvásárolni, inkább azokat a kiadványokat 

célszerű beszerezni, amelyek alapműnek számítanak, és több féléven át tanulsz 

majd belőlük. Érdemesebb inkább könyvtárba járni vagy fénymásolni.

ÉTKEZÉS ↘ Nem olcsó mulatság az étkezés 
sem, ám ha magad állítod össze a reggeli szendvicset, 
és megtanulsz elkészíteni néhány egyszerű, mégis 
fi nom ételt, akkor viszonylag jól meg tudod úszni 
az étkezést is.

LAZÍTÁS ↘ A sportolás, a szórakozás is 

sokba kerül, és a szülők többsége úgy gondolja, 

hogy ezeket a kiadásokat inkább a fi atalnak 

kellene fi nanszíroznia. Nem szabad megijedned, 

hiszen a diákmunkával kereshető egy kis plusz, 

ráadásul rengeteg pénztárcakímélő program is 

kiötölhető.

pénzügyek
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A tanulás megszervezése a tantárgyak felvételekor 
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 már egyfajta szabadságot 
ad, a szemeszter folyamán pedig megismerheted 
a tanáraid számonkérési elvárásait és személyisé-
gét, 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 beszerez-
ned! A hallgatók az előadások és szemináriumok 
jegyzeteiből, a tanár vázlataiból és a kiadott szak-
irodalom anyagából készülnek fel és vizsgáznak 
le. Az oktatók minden félév elején közzéteszik 
a tantárgyuk szakirodalom-jegyzékét. A beszerző 
körutat pedig érdemes minél előbb megkezdeni, 
mert ez alapján mérheted fel, mennyi időre lehet 

szükséged a vizsgára való felkészüléshez. Első utad 
a www.tankonyvtar.hu oldalra vezessen, ahol in-
gyenesen és digitális formában elérheted, lement-
heted, és már olvashatod is a dokumentumokat. 
(A Tankönyvtárról és az ingyenes tananyagokról 
bővebben olvashatsz magazinunk 21-22. oldalán.) 
Ha véletlenül nem akadnál rá a keresett szövegre, 
iratkozz be minél előbb a könyvtárba, ahol korláto-
zott példányszámban megtalálhatók a kötelező ol-
vasnivalók. Szerezd be őket mielőbb és láss hozzá 
a feldolgozásukhoz, a jegyzetek készítéséhez. Járj 
utána, van-e a szakodnak internetes fóruma, face-
book csoportja, közös tárhelye vagy közös levele-
zőlistája, ahol társaiddal megoszthatjátok ezeket.

Az előadásokon való személyes jelenlét azért is 
fontos, mert legjobban a saját magad által készí-
tett jegyzetből tudsz tanulni. ( Jegyzetelési prak-
tikákat keretes írásunkban olvashatsz.)

A tetemes mennyiségű szakirodalom feldolgo-
zása is okozhat nehézséget. A kötelező és ajánlott 
olvasnivalók általában tematikailag illeszkednek 

Tanulni 
(is) tudni kell

[A középiskolához képest a hallgatók 

jóval nagyobb szabadságot élvezhetnek: 

számonkérések persze vannak, de 

nem kell napról napra tanulni. Mégis 

érdemes beosztani a szorgalmi 

időszakot, hogy a vizsgaidőszakban 

– amikor néhány hét alatt kell számot 

adni akár 10-15 tárgyból – könnyebben 

vedd az akadályokat. ]
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az előadások anyagához, ezért érdemes ezek fel-
dolgozásával is az órák ütemében haladni. Ha 
összefogsz néhány csoporttársaddal, feloszt-
hatjátok a jegyzetelnivalót egymás között. A jól 
jegyzetelő tanulók vázlatai aranyat érnek, amikor 
híján vagyunk az időnek! 

Olvasás közben készíts jegyzeteket egy post-
itre, amit az oldal szélére ragasztasz! (Ha a könyv 
a sajátod, ceruzával alá is húzhatod a lényeget.) 
A post-itre a legfontosabb kulcsszavakat írd ki, 
hogy később annak alapján visszaidézhesd az 
oldal tartalmát a fejedben. Ha a kivonatolással 
készen vagy, olvasd át újra a jegyzeteket, és pró-
báld felidézni az olvasottakat logikailag felépítve. 
Több száz oldalnyi anyagot képtelenség magolva 
megtanulni, rá kell szoknod arra, hogy az össze-
függéseket keresd és gondolkodva tanulj! 

Szeptemberben még távolinak tűnik a vizsga-
időszak, ám hamarabb eljön, mint szeretnénk. 
Egy gólya életében az első vizsgaidőszak mindent 
eldönthet: képes vagy-e helytállni, fegyelmezet-
ten tanulni és kellően motivált vagy-e. A saját 
bőrödön tapasztalod majd meg, hogyan tudsz 
a leghatékonyabban tanulni. Készíts magadnak 
vizsgatervet! Próbáld beosztani a vizsgáidat nehé-
zség szerint vagy tematikailag. Ha hajlamos vagy 
a vizsgadrukkra, akkor kezdd a sort egy köny-
nyebb tantárggyal, ugyanakkor a nagyon nehéz 
vizsgákat ne hagyd a vizsgaidőszak legvégére, 
amikor már fáradt leszel. Próbáld meg reálisan 
megbecsülni, az egyes tárgyakból mennyi időre 
lehet szükséged a felkészüléshez. Mérd fel a tan-
anyag nagyságát, szerezz plusz információkat az 
előtted vizsgázottaktól, de ereszd el a füled mel-
lett a túlzásokat! Térképezd fel, milyen kérdések-
re számíthatsz, hiszen másféle felkészülési 
módot kíván a teszt, az esszéírás vagy 
a szóbeli felelet. 

A jegyzeteid hatékony memorizálásában segít-
ségedre lehet a nyugodt környezet, a szellőztetett 
tanulószoba, a vitamindús táplálkozás és az órán-
ként beiktatott öt-tízperces szünet és sport. Lehe-
tőleg nappal tanuld a legfajsúlyosabb anyagokat, 
éjszaka már csak jegyzetelj, ismételj. A tanulásra 
szánt napokban állíts magadnak határidőket és 
ennek megfelelően oszd fel a tanulnivalót. 

A hatékony tanuláshoz a motiválás is hozzá-
tartozik. Tűzz ki magad elé apró célokat is, jutal-
mazd meg magad a vizsga után egy fürdővel vagy 
élj egy kis társasági életet, majd vesd bele magad 
a következő vizsgára való készülésbe!

Milyen a jó jegyzet?
≥  Részletes, áttekinthető és könnyen 

olvasható.

≥  Rangsorolj: szűrd ki a lényeget, akár az 
előadáson jegyzetelsz, akár a szakiro-
dalmat dolgozod fel.

≥  Tagold a jegyzeteidet: vázlatpontokra, 
alpontokra, bekezdésekre.

≥  Emeld ki a kulcsszavakat, lényeges mon-
datokat (aláhúzással, színes fi lccel).

≥  Az előadásokon való jegyzetelésben se-
gít, ha a gyakori kifejezéseket rövidíted 

– ha félsz, hogy a vizsgaidőszakban már 
nem emlékszel majd, melyik rövidítés 
mit jelent, a lap alján vagy a füzet elején/
végén dekódolhatod ezeket.

hallgatói élet
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A tudatos 
startolás

[Messzinek tűnhet a pár hónap múlva 

esedékes vizsgaidőszak, de érdemes 

lélekben tudatosan készülni rá, hogy 

minél gördülékenyebben sikerüljön. 

Ehhez adunk egy kis gondolatébresztőt 

és útmutatót. ]
Minden a gyakorlatban derül majd ki, de nem árt 
előre belegondolni, hogy a felsőoktatásra – a kö-
zépiskolához képest – jóval nagyobb mennyiségű 
tananyag és a vizsgák kb. hatheti időintervallumba 
való besűrítése jellemző. Ami hat tantárgynál átla-
gosan kb. heti egy vizsgát jelent – ha nem jön köz-
be semmi, ha sikerül egyenlően elosztani az idő-
pontokat, és ha nincs több tárgyad. A vizsgákon 
kívül pedig általában több-kevesebb ZH és házi 
dolgozat is előfordul – még a vizsgaidőszak előtt. 

Időbeosztás, rendszeresség, 
következetesség

Nehéz a hirtelen jött szabadságot, a főiskolás vagy 
egyetemista élettel járó szabadidőt olyan okosan 
beosztani, hogy ne legyen kapkodás és éjszakázás 
a vizsgaidőszakban. A rendszeres tanulás jelen-
tősége azonban legtöbbször csak a vizsgaidőszak 
kezdetén tudatosul. A vizsga előestéjén viszont 
már késő arra gondolni, hogy korábban kellett 
volna elkezdeni a tanulást. Ésszerű tervezéssel 
és az időbeosztás szisztematikus betartásával vi-
szont sokat tehetsz magadért. Könnyebben ébren 
tarthatod a motivációt még a feleslegesnek tartott 
tárgyak esetében is, ha folyamatosan szem előtt 
tartod, hogy mi a célod a tanulással hosszú távon.

Gyakorlat teszi a mestert

A „haverok, buli, szamba” mellett érdemes napon-
ta legalább egy-két órát szánni a tanulásra, mert 
hihetetlenül megtérül – aki nem kezd el időben 
tanulni, hátrányba kerülhet. A rendszeres tanulás 
számos szempontból hasznos: amellett, hogy mi-
nél többet foglakozol vele, annál jobban megszi-
lárdul a tudás, visszaszoríthatod a káros pszicho-
sti mu lán sok és serkentőszerek (kávé, kóla, csoki, 
energiaital) kampányszerű használatát is, ha nem 
egyszerre kell mindent a fejedbe gyömöszölni 

„nyakamon a vizsga” címszóval. Az információk 
feldolgozásához és megszilárdításához a megfelelő 
mennyiségű alvás is elengedhetetlen. Ha időben 
feltérképezed, miből mennyi tanulnivalód van, 
jobban képben leszel, mekkora pluszenergia-be-
fektetés szükséges majd közvetlenül vizsga előtt. 

Megfelelő tanulási módszerek

Az egyetemi vizsgák során számot kell adnod az 
órákon elhangzottak és az egyénileg feldolgozott 
szakirodalmak elsajátításáról is. Néhány apró, de 
annál hasznosabb tanulás-módszertani húzással 
nagyban növelheted tanulásod hatékonyságát. 
Célszerű órák után, nap végén visszamondani 
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magadnak a hallottakat, majd átnézni jegyzeteidet 
és újra visszamondani, mire emlékszel. Ez az ak-
tív technika sokat segít a későbbi felidézésben és 
a tananyag elmélyítésében. A hangos visszamon-
dással kommunikációs készségeid is javulnak, ott-
honosabban, magabiztosabban beszélsz majd a té-
máról (ami szóbeli vizsgán különösen jól jön majd).

A törzsanyag megtanulása mellett nagyon hasz-
nos különböző kitekintéseket tenni, pl. kapcso-
lódó szakcikkeket olvasni és csoporttársakkal 
megbeszélni, konferenciákra, előadásokra, kiállí-
tásokra járni, a témával kapcsolatos filmeket néz-
ni stb. Minél több oldalról járod körbe az adott 
témát, annál nagyobb rálátásod lesz.

Egységben az erő

Érdemes mindenféle hallgatói csoportosuláshoz 
csatlakozni vagy ilyet szervezni. Osszátok fel egy-
más közt a tananyagot, majd osszátok meg egymás-
sal a jegyzeteiteket. Beszélgessetek szakmai témák-
ról, inspiráljátok egymást. Keresd azok társaságát, 
akik előrevisznek, akik hozzád hasonló célokkal és 
értékekkel rendelkeznek, akik számára ugyanúgy 
fontos, hogy ne csak átmenjetek a vizsgán, hanem 
hasznosítható és maradandó tudást is szerezzetek.

Stressz

Ha tudod, hogy nagyon szorongós vagy és még 
nem alakítottál ki hatékony stresszkezelési tech-
nikát, akkor a vizsgaidőszakig még van rá időd. 
Azoknak különösen érdemes odafigyelniük erre, 
akiknek már az érettségi is túlzott szorongást 
okozott. Némi adrenalin nem árt, de a túlságosan 
nagy stressz már negatív hatással van a kommuni-
kációs képességre és a vizsgaeredményre – hosszú 

távon pedig szervi elváltozásokat, pszichoszoma-
tikus betegségeket is okozhat. Elengedhetetlen 
ezért, hogy amennyire lehet, redukáljuk.

Próbálj meg már a tanév elején egy többé-ke-
vésbé stabil napirendet kialakítani, amiben helye 
van a tanulásnak, a kikapcsolódásnak, bulizás-
nak és a megfelelő mennyiségű alvásnak is. Ha 
ehhez a kiegyensúlyozottsághoz hozzászoksz, 
olyan stabilitást ad az életednek, amely mindig 
hasznos kapaszkodót jelent, miközben a tanu-
lással is folyamatosan haladsz előre, és nem esel 
majd pánikba vizsga előtt. Sokat segít a rend-
szeres sport is: gyorsul a vérkeringés, több él-
tető tápanyag jut a szervekhez, így az agyhoz is. 
Kitartóbb és testi, lelki, szellemi szempontból is 
terhelhetőbb, fittebb leszel.

Tudatos lazítás 

Rövid idő alatt, egyszerűen elsajátítható tudatos 
ellazító módszerek (pl. autogén tréning) megtanu-
lásával két legyet üthetsz egy csapásra. A relaxáció 
például amellett, hogy azonnali szorongásoldást, 
ellazulást, hangulatjavítást és nyugalmat okoz, 
hosszú távon a nagyobb testtudatosság és jobb 
önismeret mellett szerepe lehet a betegségekkel 
való megküzdésben, a fájdalom csökkentésében, 
a koncentrációs és teljesítőképesség javításában.

Az érzelmek megfogalmazása, szavakba öntése 
is csökkenti az érzelmet kísérő stresszt – köztu-
dott, hogy az önfeltárás gyógyítja a testet-lelket, 
erősíti az immunrendszert. És itt nem csak a be-
széd számít, hanem az írás is. A texasi egyetemen 
tanító szociálpszichológus, James W. Pennebaker 
szerint a rendszeres írás sokféle módon javítja az 
életminőséget. Írj tehát naplót, levelet, bármit, 
hogy kiereszd a gőzt, ha kell.

Írtunk már korábban is arról, miben lesz más 
egyetemi, főiskolai padban ücsörögni, mint közép-

iskolaiban, mennyire fontos a megfelelő önismeret 
minden helyzetben. Olvashattok a Felvin is arról, 

hogyan kezelhetjük hatékonyan a túlságosan 
eluralkodó stresszt, hogyan ússzuk meg a vizs-

gaidőszakot ép bőrrel, vagy hogyan tanuljunk 
hatékonyan – érdemes ezeket is átnézni.

hallgatói élet
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A hallgatói ösztöndíjszerződés 
feltételei tavaly nyáron mó-
dosultak: csökkent a kötelező 
hazai munkaviszony ideje, már 
nem szerződést, hanem nyi-
latkozatot kell tenni, és bővült 
a mentesítések köre is. 

Hány félévig jár?
Azok az egyetemisták és fő-
iskolások, akik állami ösz-
töndíjjal támogatott képzésre 
nyernek felvételt, 12 féléven 
át tanulhatnak alap-, valamint 
mesterképzésben, ezt követő-
en csak önköltséges képzési 
formában folytathatják ta-
nulmányaikat. Fontos tudni, 
hogy az adott szakhoz rendelt 
támogatási idő legfeljebb két 
félévvel lehet hosszabb, mint 
a szak képzési ideje. A 12 fél-
évbe beleszámít a felsőoktatási 
szakképzés is, a korábbi felső-
fokú szakképzés azonban nem. 
Ha olyan osztatlan képzésre já-
runk, amely hosszabb tíz fél-
évnél, akkor a támogatási idő 
legfeljebb 14 félév lehet. 

Szerződés helyett 
nyilatkozat
2013 augusztusa óta az ösztön-
díjas hallgatók már nem szerző-
dést, hanem nyilatkozatot írnak 
alá beiratkozáskor. Ez különbö-
ző kötelezettségek vállalásával 
is jár. Egyfelől a képzési és ki-
meneti követelményekben meg-
határozott tanulmányi idő, de 
legfeljebb ennek másfélszerese 
alatt meg kell szerezni az ok-
levelet. A korábbiakhoz képest 
változás, hogy a diploma meg-
szerzése utáni húsz éven belül 
az ösztöndíjjal végzett tanulmá-
nyokkal megegyező ideig kell 
munkát vállalni Magyarorszá-
gon. Minden félév öt hónapnak 
felel meg. Így például  a hat fél-
éves képzés esetében kilencszáz 
napot kell majd dolgoznunk. 

Amennyiben valamelyik felté-
telt nem teljesítjük, visszafize-
tési kötelezettségünk keletkezik, 
amelyet teljesítenünk kell.

Akkor is tanulhatunk állami 
ösztöndíjasként, ha már jártunk 
másik felsőoktatási intézménybe. 
Korábbi tanulmányainkról és az 
igénybe vett támogatott félévek 
számáról már a felvételi eljárás 
folyamán a nyilatkoznunk kell. 

A fennmaradó ösztöndíjas fél-
éveket alap- és mesterképzésre 
egyaránt fel lehet használni, füg-
getlenül attól, hogy szereztünk-e 
már bármelyik képzési ciklusban 
államilag támogatott oklevelet.

Mentesülhetünk is 
a visszafi zetés alól
Kérelemre mentesülhetünk az 
oklevélszerzési kötelezettség 
alól tartós betegség, baleset, 
szülés, a visszafizetési kötele-
zettség alól szintén tartós be-
tegség, baleset, szülés, továbbá 
legalább két gyermek nevelése 
vagy megváltozott munkaké-
pesség indokkal. Amennyiben 
az előírt képzési időn túl tudjuk 
csak megszerezni az oklevelün-
ket, akkor kérhetjük, hogy ve-
gyék figyelembe az ösztöndíjas 
féléveink számának megfelelő 
időtartamú hazai munkaviszo-
nyunkat. (Ennek időtartamába 
a gyes, gyed és tgyás, valamint 
az álláskeresési járadék folyósí-
tásának ideje is beleszámít.)

Fókuszban az állami 
ösztöndíj

[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? ]
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Nyelvvizsga kisokos
[Ma már elengedhetetlen, hogy legyen legalább egy 

nyelvvizsgánk, mire államvizsgázunk, anélkül nem 

kaphatjuk meg a diplománkat. Sokan már közép-

iskolásként megszerzik, ám ha Te még előtte állsz, 

nem árt, ha ismered, mit várnak el a különböző 

nyelvvizsga-szinteken. ]

hallgatói élet
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Többféle nyelvvizsgatípus közül 
lehet választani, az elvárások 
közötti eligazodásban pedig 
a Közös Európai Referenciake-
ret segít.

Az eddigi három mellett 
2014 márciusától már egy új 
szinten, az ún. belépőfokon 
is lehet nyelvvizsgát tenni. Az 
A2 szintű nyelvtudás mérése-
kor a mindennapi élethelyze-
tekben, a szakmai tevékenység 
során előforduló egyszerű, sze-
mélyes élettérrel kapcsolatos 
kommunikációhoz szükséges 
idegennyelv-ismeretet várják el 
a vizsgázótól. Egyebek mellett 
arra kíváncsiak, hogy megérti-e 
a leggyakrabban előforduló szó-
kincset, ha a számára legköz-
vetlenebb személyes dolgokról 
(például munka, család) van 
szó. Tesztelik, hogy a vizsgázó 
megérti-e az egyszerű üzenetek 
lényegét, megtalálja-e a legfon-
tosabb információkat hétköz-
napi szövegekben, és el tud-e 
készíteni egyszerű leveleket, 
feljegyzéseket. 

Az alapfokú nyelvtudást 
mérő vizsgán (B1) a mindenna-

pi élethelyzetekben, a szakmai 
tevékenység során előforduló 
egyszerű, idegen nyelvi kom-
munikációhoz szükséges nyelv-
tudást kérik számon. Azaz meg-
értjük-e a jól ismert témákról 

– különösen a családról, az ott-
honról, a szabadidőről, a munka-
helyről – szóló lassú és világos 
köznyelvi beszédet, rendelke-
zünk-e alapvető ismeretekkel 
a nyelvet beszélők kultúrájáról, 
történelméről, irodalmáról.

A középfokú nyelvtudást 
mérő vizsgán (B2) már mé-
lyebb és komplexebb tudásra 
van szükség, és a műveltségi 
háttér is összetettebb: a minden-
napi élet, a szakmai tevékenység 
során előforduló, az önálló ide-
gen nyelvi kommunikációhoz 
szükséges nyelvismeretet teszte-
lik. Ezen a szinten már elvárás, 
hogy a vizsgázó megértse a szó-
beli társalgás lényegét, jellegét, 
valamint tudjon folyamatosan 
és természetesen kommunikál-
ni anyanyelvi partnerrel is. Itt 
már tudni kell világos és rész-
letekbe menő szöveget alkot-
ni, véleményt kifejteni, érvelni 

általunk ismert szakmai téma-
körökben. A sikeres vizsgához 
ismernünk kell az adott nyelv 
beszédközösségének legfonto-
sabb mindennapi kommuni-
kációs és kulturális szokásait,  
hagyományait. 

A munkaerőpiac értékeli azo-
kat a szakembereket, akik felső-
fokú nyelvismeret birtokában 
vannak. Ez komoly tudást jelent: 
a C1 szintű nyelvtudást mérő 
nyelvvizsgán az idegen nyelvi 
kommunikációhoz szükséges 
biztonságos, a célnyelv teljes 
eszköztárát általában helyesen 
alkalmazó idegennyelv-isme-
retet várják el, vagyis a sikeres 
vizsgához egészében és részle-
teiben értenünk kell az igényes, 
változatos és hosszú szóbeli 
megnyilatkozásokat a rejtett je-
lentéstartalmakkal együtt. Fo-
lyamatosan, jól tagoltan, zavaró 
akcentus nélkül, pontos hang-
súlyokkal és többnyire helyes 
intonációval kell beszélnünk; 
a bonyolultabb szerkezeteket 
és állandósult szókapcsolatokat 
is természetes ritmusban kell 
használnunk. 



Az Erasmus+ egyesíti a hét korábbi pályázattípust, 
és mostantól az oktatást, képzést, az ifjúsági te-
rületet és a sportot is magában foglalja, illetve 
duplájára növelték a résztvevők számát és a támo-
gatás időtartamát. Három tevékenységtípus köré 
épül: mobilitások; intézményi együttműködések; 
szakpolitikai reformok támogatása.

Mitől több az Erasmus+?

Az oktatásba befektetni a lehető legjobb beruhá-
zás! Az Erasmus+ program 5 millió fiatal tanu-
lási, gyakorlati, tanítási lehetőségeit támogatja. 
Célkitűzése az egyén képességeinek és foglal-
koztatottságának fejlesztése, oktatási és képzési 
rendszerek fejlesztése és támogatása, valamint 
elősegíteni az egyének személyes fejlődését és 
alkalmazkodóképességét. 

Az Erasmus program eddig a felsőoktatási in-
tézményeket vette célba, míg az Erasmus+ célja 
kiszélesíteni ezt a keretet: az emberekben rejlő ké-
pességeket aknázza ki kortól és háttértől függet-
lenül. Így nem csak a felsőoktatási intézmények, 

hanem a közoktatás, a pedagógusok és tanárok, 
a szakmai gyakorlatra készülők és az önkéntesek 
is részt vehetnek a programban. A „nemzetközie-
sítés” mellett a nyelvoktatás, nyelvtanulás fejlesz-
tése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális 
érzékenység népszerűsítése is fő cél.

Miért éri meg pályáznod?

A külföldi tanulmányok – formális és informális 
tanulás egyaránt – javítják a karrierkilátásaid, hi-
szen az álláskereséskor nagyon sokat nyom a lat-
ban a külföldi tapasztalat, valamint nagyobb esé-
lyed van a külföldi munkaajánlatok elnyerésére is. 
Rengeteget profitálhatsz egy külföldi szemeszter 
során: a nyelvtudásod idegen nyelvi környezet-
ben fejlődik és jóval magabiztosabban szólalsz 
majd meg idegen nyelven, önállóságra is nevel.

Hogyan nyújthatod be a pályázatod? 

Hallgatóként a támogatásra elektronikus úton 
tudsz pályázni a saját intézményedben. A sikeres 

Légy mobil! 
[Ha a terveid között szerepel, hogy hallgatóként külföldön tanulj,  taníts, 

sportolj vagy önkéntes munkát vállalj, akkor ismerd meg az Európai Unió új 

mobilitási programját, az Erasmus+-t!  ]
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pályázat elnyerésekor a választott külföldi intéz-
mény teljes jogú hallgatója leszel, kurzusokat ve-
hetsz fel és vizsgázol is majd. Részképzés esetén 
3-12 hónapot tölthetsz el a külföldi egyetemen, és 
lehetőséged van arra is, hogy ne csak tanulmá-
nyaidat, hanem akár a szakmai gyakorlatodat is 
odakinn teljesítsd. 

Mi kell a jelentkezéshez? 

Az eddigi tapasztalataidért, gyakorlataidért, sport- 
vagy közéleti tevékenységedért, önkéntes munká-
dért kapott pontjaid igazolása, motivációs levél, 
tanulmányi terv és szakmai önéletrajz. A pályáza-
tot a kar bizottsága bírálja el, és ők döntik el, hogy 
elnyered-e a képzési lehetőséget, vagy az általad 
megjelölt helyszínek közül hová csomagolhatsz. 

ÉLETRE SZÓLÓ ÉLMÉNYEK, BARÁTSÁG VAGY AKÁR SZERELEM 
Bognár Anna, a Budapesti Kommunikációs 
Főiskola volt hallgatója Spanyolországban, 
az andalúziai Jaén városában tölthetett 
el egy szemesztert Erasmusosként. Őt 
a kalandvágy, a tudásszomj, a kihívás 
és az identitás-keresés hajtotta, 
amikor megpályázta az ösztöndíjat. 

Elmondása szerint kalandja során olyan 
készségekre tett szert, amelyekkel képes 
a világban bárhol, bármilyen közegbe beil-
leszkedni. Számára először a beilleszkedés 
okozott nehézséget, és hogy ezt leküzdje, 
megtanult nyitni a többiek felé. Érzékenyebbé 
vált mások érzelmeire, megtanult segítséget 
kérni és elfogadni a többiektől. Az ismerke-
dés során szép lassan lebontották az egymás 
körüli falakat, felülírták a sztereotípiákat. 
A diákok a mássággal szemben toleránsab-
bá válnak, levetkőzik az előítéleteiket, és 
szélesebb perspektívában látják a világot. 

A kinn töltött néhány hónap felért egy 
önismereti utazással – mondta Anna. 
Miközben sokat tanult mások kultúrájáról, 
felfedezte sajátja különbözőségeit, meg-

értette, hol a helye a világban és meny-
nyi korlát lehet egy emberben, ha nem 
veszi fi gyelembe a világ sokszínűségét. 

Azoknak a hallgatóknak, akik szeretnének 
megpályázni egy ösztöndíjat, Anna azt 
tanácsolja, hogy ne ijedjenek meg a kezdeti 
nehézségektől, és legyenek nyitottak. Egy 
nagy adag életrevalóság és önállóság az, 
amit a tudáson kívül az utazástól kaphatnak. 
Az élményeket, a nyelvtudást és a tapasz-
talatot pedig nem veheti el tőlük senki.

A program teljes jogú résztvevői 
az Európai Unió tagállamai, 
illetve Izland, Liechtenstein, Macedónia, 
Norvégia, Svájc, Törökország.

Partnerországként Albánia, 
Bosznia-Hercegovina, Koszovó, 
Montenegró, Szerbia, Azerbajdzsán, 
Fehéroroszország, Grúzia, Örményország, 
Moldova, Ukrajna, Algéria, Egyiptom, 
Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, 
Palesztina, Szíria, Tunézia, Oroszország 
is részt vesz a programban.

Neked már csak el kell döntened, 
hol élnél a lehetőséggel!

hallgatói élet
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1  Lásd a célt, de maradj rugalmas!

Fontos, hogy legyen egy célod, ám azt is érdemes 
szem előtt tartanod, hogy a karriertervezés hosszú 
folyamat, így valószínű, hogy nem egy az egyben 
valósulnak majd meg az elképzeléseid, hanem elő-
fordulhat, hogy szükséged lesz az eredeti tervek fi-
nomhangolására. Rugalmasnak kell tehát maradni, 
hogy a munkaerőpiac igényeihez alkalmazkodva 
folyamatosan csiszolni tudj az eszköztáradon.

2  Légy tisztában magaddal!

Ahhoz, hogy kiderítsd, melyik a számodra leg-
inkább testhezálló munka, foglalkozás, három 
dolgot mindenképpen érdemes tisztáznod: 
≥ érdeklődési köröd,
≥ képességeid,
≥ lehetőségeid.

Azon túl tehát, hogy tudod, melyik terület vonz, 
illetve melyikben tudnál kiteljesedni, azt is cél-

szerű átgondolnod, hogy tanulmányi eredménye-
id, nyelvvizsgáid alapján van-e esélyed bejutni az 
adott foglalkozáshoz vezető szakra. Ha tanácsta-
lan vagy a fenti három kérdést illetően, töltsd ki 
a www.diplomantul.hu „Milyen foglalkozások pasz-
szolnak hozzám?” tesztjét.

3  Dolgozz a jövődön!

Egy szakmai gyakorlattal nem rendelkező pálya-
kezdő kisebb eséllyel indul egy állás megpályázá-
sakor. De persze ezen a ponton felmerülhet a kér-
dés: a hallgatók az egyetemen, főiskolán töltötték 
a napjaikat, hogyan próbálhatták volna akkor ki 
magukat a munka világában? Napjainkban azon-
ban ez már korántsem lehetetlen, sőt, szinte már 
mindenhol elvárás a diploma mellett a munkahelyi 
tapasztalat is. Ne csak a kötelező gyakorlat teljesí-
tése legyen a célod! Ha csak teheted, tölts minél 
több időt munkahelyi környezetben. A szakembe-
rek azt tanácsolják, hogy lehetőség szerint olyan 

Vigyázz, kész, karrier!
[Mi a sikeres karriertervezés kulcsa? Erre a legrövidebb válasz, hogy az alapos 

önismeret. Ha tudod, miben vagy jó, milyen célokat szeretnél elérni, akkor jó 

eséllyel azt is el tudod dönteni, mivel foglalkoznál szívesen, miben lehetsz sikeres. 

Emellett a sokat emlegetett gyakorlat is sokat nyom a latban: próbáld ki magad 

bátran már az egyetemi, főiskolai évek alatt is a munka világában, az ott szerzett 

tapasztalatok előnyödre válnak majd. ]

A Diplomás Pályakövető Rendszeren belül végzett, Frissdiplomások 2012 elnevezésű felmérésből 
kiderül, hogy a hallgatók 45 százaléka dolgozik tanulmányai mellett. A nappali tagozatos diákoknak 
csaknem 27 százaléka ízleli meg a munka világát, ami azt jelenti, hogy több mint negyedük már 
felsőoktatási évei alatt szerez munkatapasztalatokat és épít kapcsolatokat a munkaerőpiacon. És, 
hogy milyen jellegű gyakorlatot szereznek a hallgatók? A kutatás szerint az egyetemisták, főiskolá-
sok 58 százalékának sikerült olyan állást találnia, amely kapcsolódik tanult szakterületéhez.
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céget válasszunk, amelyiknek jól cseng a neve, hi-
szen ez belépő lehet akár egy másik munkához is. 
Lehetőség szerint olyan feladatokat végezz, ame-
lyekből tanulni tudsz, és valós szakmai tapasztalat-
ra teszel szert általuk. A kötelező szakmai gyakor-
latokon kívül érdemes még játszanod a gyakornoki 
pozíció gondolatával is, amely szintén megköny-
nyítheti az elhelyezkedést és a kapcsolati háló bő-
vítését. Közben számos területen fejlődhetsz, ilyen 
például a csapatmunka, a prezentációs képesség, 
a problémamegoldás, a kommunikációs készség. 

4  Kapcsolatépítésre fel!

A pályakezdő diplomások legnagyobb része, csak-
nem 40 százaléka kapcsolati hálója révén helyez-
kedett el. Ez alatt azt értjük, hogy valamilyen már 
meglévő kapcsolatuk által találtak állást, például 
korábbi gyakorlati helyükön alkalmazták őket, 
tanári ajánlás útján kaptak munkát, illetve voltak 
olyanok, akik személyes ismeretségeiket mozgósí-
tották álláskeresésnél. Másik 36 százalék hirdetés 
útján került első munkahelyére, 17 százalék pedig 
közvetlenül a munkáltatónál jelentkezett, állásbör-
zén és karrierirodán keresztül kevesen, mindössze 
2 százalék jutott munkához – derül ki a már emlí-
tett, Frissdiplomások 2012 kutatásból. 

Ezekből az adatokból is világosan kitűnik 
a kapcsolatépítés fontossága. Hogyan kezdj neki? 
Számtalan olyan hallgatói szervezetet és felsőokta-
tási intézmények által nyújtott szolgáltatást találsz, 

amelyek azt tűzik ki célul, hogy a diákok ne csak 
az iskolában, hanem a választott szakmájukban 
is tudjanak fejlődni. Ilyenek például a szakkollé-
giumok, amelyek egyebek mellett előadásokkal, 
különféle programokkal, neves szakemberek-
kel folytatott beszélgetésekkel segítik a diákokat 
abban, hogy minél szélesebb körű ismereteket 
szerezzenek. Ezen kívül számtalan más hazai és 
nemzetközi szervezet is működik az egyetemeken, 
főiskolákon. Itt nemcsak hasonló érdeklődésű em-
berekkel találkozhatsz, hanem szakmailag is fej-
lődhetsz, és értékes ismeretségeket köthetsz.

A Diplomás Pályakövető Rendszer felmé-
rései szerint is egyértelműen látszik, hogy 
magasabb bér, jobb elhelyezkedési esélyek 
és gyorsabb munkába állás jellemzi a felső-
fokú végzettséggel rendelkezőket a többi 
munkavállalóhoz képest. Ráadásul a frissdip-
lomások körében alacsonyabb a munkanél-
küliek aránya az országos átlaghoz képest. 
A diploma azonban önmagában nem elegendő 
a jó állás megszerzéséhez, erre akkor van 
jó esélyed, ha szakmai gyakorlattal, megfe-
lelő nyelvtudással és kapcsolati tőkével is 
rendelkezel. Ha körültekintő és tudatos vagy, 
akkor a diákévek alatt ezekre is szert tehetsz, 
így kellő magabiztossággal és szaktudással 
felvértezve vághatsz bele az álláskeresésbe.

hallgatói élet
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HÖK ≥ A hallgatói önkormányzat 
feladata elsősorban a hallgatók 

érdekeinek képviselete, hidat alkotva 
a hallgatók, az oktatók, az intézmény 

vezetői és osztályai között. (Kap-
csolatban áll például a tanulmányi 

osztállyal, a kollégiumi referens-
sel, s képviseli a diákságot a Kari 

Tanácsban és a Szenátusban.) Emellett 
pénzügyi szolgáltató feladatot is ellát, 

a támogatások, ösztöndíjak odaítélése 
és a kollégiumi felvételi is a munkája 

nyomán valósul meg. A HÖK tagjaihoz 
bátran fordulhatsz hallgatói ügyekben, 

de akár egyetemi rendezvényekkel 
kapcsolatos kérdéssel is megkereshe-

ted őket. Ezt a szervezetet úgy képzeld 
el, mint egy miniatűr képviselőtestüle-
tet. Mivel beiratkoztál az intézménybe, 
automatikusan tagja vagy, képviselőit 

és tisztségviselőit pedig a hallgatók 
választják meg.

SZAKKOLLÉGIUM ≥ Egy-egy szak-
kollégium a tehetség kibontakoztatásának 

terepe. Összefogja az adott tudományág iránt 
érdeklődő tehetséges, elkötelezett fi atalokat 

és segíti kutatómunkájukat. A szervezet magas 
szakmai színvonal megteremtésén munkálkodik, 
a fejlődésre szomjas tagjainak önkiteljesedését, 
érzékenyítését szeretné előmozdítani. Különbö-

ző programokkal – előadásokkal, tréningekkel, 
szakmai kirándulásokkal, pályázatokkal, mű-

helymunkákkal, fórumokkal, vitákkal – támogatja 
a hallgatók tudományos tevékenységét és köz-

életi szerepvállalását. A szakmai igényességgel 
párhuzamosan hozzájárul a kulturális fejlődéshez, 

a társadalmi problémákra érzékeny fi atalság ne-
veléséhez. Szakkollégistaként az elhelyezkedés 
is támogatásra lel, hiszen közreműködik például 

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 
ismeretekkel, ha az átlagnál több és frissebb 
szakmai ismeretre  vágysz, és szeretnéd hasz-
nosítani képességeidet, legyél a Tudományos 
DiákKör tagja! A TDK segít az ismeretszerzés-
ben, a tudományos dolgozatok elkészítésében, 
közbenjárásával részt vehetsz konferenciákon, 
egyéni konzultációkon és tehetséggondozási 
projektekben. A szakmai fejlődéssel párhuzamo-
san pedig egy remek közösséghez is tartozhatsz, 
ha jelentkezel a diákkörbe, amit érdemes mielőbb 
megtenni, hiszen így a munka is hamarabb meg-
hozza gyümölcsét. A TDK-dolgozat elkészítése 
és bemutatása az erkölcsi és anyagi elismerés 
mellett a sikeres szakdolgozathoz és államvizs-
gához is nagyban hozzájárulhat, hiszen addigra 
gyakorlatot szerzel a kutatómunkában, a szóbeli 
kifejezésben, a prezentálásban és a dolgozat-
írásban. No, és az sem utolsó szempont, hogy az 
elhelyezkedés, karrierépítés vagy éppen a doktori 
képzés során is jó pont a TDK-s múlt. Az élmé-
nyekről már nem is beszélve…

Hallgass a hallgatói
szervezetekre!

[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 el a szabadidődet, valamint 

a gyakorlati, szakmai ismereteidet is 

gazdagíthatod általuk. ]
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Légy szemfüles –
használd (ki) 
a netet!

[A dolgozatokhoz, vizsgákhoz fel-

használandó rengeteg szakirodalomra 

érdemes a neten is rákeresni, mert jó 

eséllyel egy részüket megtalálod vala-

melyik elektronikus könyvtár szabadon 

elérhető tartalmai között. ]
Több pénztárcakímélő e-könyvtár és ingyenesen 
elérhető archívum van már, amelyek legtöbbjé-
nek eléréséhez még csak ki sem kell mozdulnod 
otthonról. Az sem utolsó szempont, hogy ezek 
használatával, azaz a nyomtatás, fénymásolás 
helyett a képernyőn olvasással még a természe-
tet is véded.

Magyarország legnagyobb ingyenes felsőok-
tatási tartalomszolgáltató oldala az Educatio 
Nonprofit Kft. által működtetett Digitális Tan-
könyvtár, amely 2005 óta látja el a felsőoktatási 
és nonprofit kutatói szférát a különböző tudo-
mányterületekhez kapcsolódó lektorált elekt-
ronikus szakirodalommal. Folyamatosan bő-
vülő 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. Könnyen lehet, hogy még a saját in-
tézményed oktatói által írt leckéket, jegyzeteket 
is megtalálod, csak keress rá az egyetem, főisko-
la vagy az oktató nevére. A kulcs sza vas kereső 
segítségével pedig szinte pillanatok alatt rábuk-
kansz a keresett részletre.

A legnagyobb és legnépszerűbb hazai online 
könyvtár az Országos Széchenyi Könyvtár gon-
dozásában működő Magyar Elektronikus Könyvtár 
(MEK). A magyar irodalom – már nem jogvédett – 
klasszikusain és önkéntes felajánlásból származó 
kortárs szépirodalmi alkotásokon kívül magyar 
nyelvű tudományos műveket is tartalmaz.

Közel kétezer hazai és külföldi folyóirat teljes 
szövege elérhető magyar nyelven az Elektroni-
kus Periodika Adatbázisban (EPA). Legtöbbjük 
10-20 évre visszamenőleg, néhány nagy múltú 
folyóirat pedig az első számától kezdve. A cik-
kek szerző és cím szerinti kereséséhez hasz-
náld a MATARKA-t (Magyar folyóiratok tarta-
lomjegyzékeinek kereshető adatbázisa) vagy 
a MATARKA, az EPA és a HUMANUS közös 
keresőfelületét, az EHM-et.

A MEK szolgáltatásait egészíti ki a Petőfi Iro-
dalmi Múzeum által működtetett Digitális Irodal-
mi Akadémia, amelyen kortárs magyar szerzők 
jogvédett műveinek teljes szövegei olvashatók. 
A szépirodalmon túl a szerzők életrajzait, bibliog-
ráfiáit is megtalálod itt. Sőt, olyan audiovizuális >
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anyagokat és hangfelvételeket találsz itt, ame-
lyeken a fenti írók maguk olvassák fel műveiket, 
illetve mondják el emlékeiket pl. a kortársaikról. 
Magyar szakosoknak kötelező!

A Magyar Társadalomtudományok Digitális 
Archívuma a múlt század legjelentősebb társa-
dalomtudományi könyveit, folyóiratait, illetve 
a történeti szociológiai irodalom klasszikusait 
digitalizálja és teszi elérhetővé – köztük olyan 
ritkaságokat is, amelyek nem sok könyvtárban 
találhatók meg. A projekt célja az 1945-ig terje-
dő időszak szellemi irányzatainak, világnézeti 
sokféleségének feltárása.

Az Arcanum Digitális Tudásbázis többségében 
társadalomtudományi folyóiratok digitalizált 
szövegét tartalmazza a kiadvány indulásától az 
utolsó számig, illetve napjainkig. Szintén szoci-
ológiai témájú e-könyvek, folyóiratok lelőhelye 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár rendszeresen 
frissülő e-könyv gyűjteménye.

A Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) a Ma-
gyar Televízió magyar készítésű műsorainak 
– játékfilmek, filmhíradók, vizsgafilmek – archí-
vuma. A műsorok adatai és időrend alapján is 
kereshetünk az adatbázis katalógusában. Hátrá-

nya, hogy az adatbázisban lehet ugyan otthonról 
böngészni, de a filmeket csak NAVA pontokon 
(könyvtárak, oktatási és közművelődési intézmé-
nyek) lehet megnézni.

Az Országos Széchenyi Könyvtár weboldalá-
ról érhető el a húszezernél több képi dokumen-
tumot tartalmazó Digitális Képarchívum (DKA). 
A gyűjtemény a MEK-ben és EPA-ban található 
kiadványok illusztrációit, illetve magángyűjtemé-
nyekből, különböző honlapokról átvett képeket 
tartalmaz. Az archívumban képeslapok, térképek, 
színlapok, településcímerek, valamint fotók, gra-
fikák és festmények találhatók. 

Érdekes felvételeket nézhetsz meg újszerű, 
innovatív gondolkodásmóddal és meghökken-
tő ötletekkel rendelkező fiatalok előadásairól 
a TEDxYouth@Budapest oldalán. A gondolatéb-
resztő előadásokból álló konferenciák „őse” a több 
mint 100 nyelvre lefordított előadásokat tartal-
mazó TED, helyi változatai a TEDx-ek (nálunk 
TEDxDanubia). 2010 óta rendezik hazánkban az 
Ideas Worth Spreading („Gondolatok, amelye-
ket érdemes terjeszteni”) szlogennel rendelkező 
szórakoztató konferenciák kistestvérét, a magyar 
nyelvű TEDxYouth@Budapestet. 

Linkgyűjtemény
≥  Digitális Tankönyvtár: www.tankonyvtar.hu

≥  Magyar Elektronikus Könyvtár: 
mek.oszk.hu

≥  Elektronikus Periodika Adatbázis: 
epa.oszk.hu

≥ MATARKA: www.matarka.hu

≥ EHM: ehm.ek.szte.hu/ehm

≥  Digitális Irodalmi Akadémia: 
www.irodalmiakademia.hu

≥  Magyar Társadalomtudományok Digitális 
Archívuma: mtdaportal.extra.hu

≥  Arcanum Digitális Tudásbázis: 
adt.arcanum.hu

≥  A Fővárosi Szabó Ervin könyvtár e-könyv 
gyűjteménye: 
www.fszek.hu/konyvtaraink/kozponti_
konyvtar/szociologiai_gyujtemeny/
magyar_szociologiai_e-konyvek

≥  Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA): 
www.nava.hu

≥  Digitális Képarchívum: www.oszk.hu/dka

≥  TEDxYouth@Budapest: 
www.tedxyouthatbudapest.com

≥  TEDxDanubia: www.tedxdanubia.com

≥  TED: www.ted.com

>

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

hallgatói élet



Bontakozz ki a Tudásközpontnál!

www.ajtk.hu

Az Antall József Tudásközpont fő célja a tehetséggondozás. Programjaink során vezető  
szakemberek adják át tudásuk legjavát a hallgatóknak. Konferenciákat, workshopokat, 
előadássorozatokat, nyári egyetemet, tanulmányutakat, sport- és kulturális eseményeket  
szervezünk a legkülönbözőbb témákban, a diplomáciától a vállalkozás indításáig.  
Profilunk része továbbá a politika- és társadalomtudományi kutatási tevékenység,  
illetve a könyvkiadás is. Gyakornoki programjaink folyamatosak. Keresd programjainkat és  
gyakornoki lehetőségeinket.

Legyél aktív az egyetemi éveid alatt is!

LEHETŐSÉG

TEHETSÉG

FIATALOK

NYITOTTSÁG

KREATIVITÁS

SIKER

KARRIER

FEJLŐDÉS



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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