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HOGYAN TÁJÉKOZÓDJ  
EGY EGYETEMRŐL?
Merre folytasd tanulmányaidat a középiskola után? A jó döntéshez  
a legfonto sabb a tájékozottság. Nézz utána alaposan a kiválasztott  
egyetemeknek, hogy aztán magabiztosan tudd a számodra  
legjobbat választani. 
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11 HELY, AHOL TALÁLSZ 
INFORMÁCIÓT AZ INTÉZMÉNYEKRŐL

 FELVI.HU 
Itt minden főiskola és egyetem minden meghirdetett képzését,  
valamint a legfontosabb hivatalos tudnivalókat is megtalálod.

 AZ EGYETEM HONLAPJA 
Nézd meg, és ne csak információt keress rajta! A honlap stílusa, használha-
tósága sokat elárul az egyetemről. Nézz utána, hogy van-e külön honlap  
a felvételiről, ahol minden fontos információt egy helyen megtalálsz.

 EDUCATIO FELSŐOKTATÁSI SZAKKIÁLLÍTÁS 
A legnagyobb felsőoktatási kiállítás. Aki számít, ott van. Jó lehetőség  
a személyes találkozóra az iskola dolgozóival, diákjaival.

 NYÍLT NAP 
Mindenképpen menj el az intézmények nyílt napjaira! Beszélgess az okta-
tókkal, hallgatókkal! A személyes tapasztalat a legfontosabb benyomás. 

 TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY 
Ha már ott vagy a nyílt napon vagy az Educatio-n, kérj egy tájékoztató  
kiadványt az egyetemről és olvasd el! Ha valamit elfelejtenél, ebben  
biztos benne van. Van ahonnan rendelni is lehet, ingyen postázzák  
a címedre. Nézz utána!
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 KÖZÖSSÉGI MÉDIA 
A Facebookon és Instagramon egyszerre van jelen az egyetem, a tanárok  
és a hallgatók. Nem csak hivatalos híreket olvashatsz, de belső infor-
mációkat is szerezhetsz, közvetlenül kérdezheted a hallgatókat, így  
megtudhatod véleményüket, és Te is hozzászólhatsz a dolgokhoz. Nézd 
meg a YouTube csatornát is, pillants be az egyetemi mindennapokba!

 HÍRLEVÉL 
Ma már a legtöbb egyetemnek van felvételi hírlevele. Iratkozz fel, hogy  
a legfrissebb információkat is megtudd az intézmény életéről!

 SAJTÓ 
Figyeld az újságokat, keress az interneten! A cikkek objektívebb, külső  
képet adnak. 

 TANÁROK 
Kérdezd nyugodtan a tanáraidat, mondjanak szakmai véleményt  
a kiválasztott intézményről!

 HALLGATÓK 
Kérdezd meg az ismerősöket is! Ha van valaki, aki oda jár, vagy ott tanult, 
személyes tapasztalatokat tud adni az egyetemről.
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MI ALAPJÁN VÁLASSZ 
EGYETEMET?
Nem tudod, hogy melyik a legjobb egyetem számodra?
Nem tudod, mi alapján válassz? Segítünk. Nézd meg a következő 
szempontokat is!
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 REJTETT KÖLTSÉGEK 
Tényleg olyan olcsó az az egyetem, és olyan drága az a másik? Benne  
van a tankönyvek ára, a nyelvtanulás, a sportolási lehetőség, vagy ezekért  
külön kell fizetni? Esetleg a drágábbnak tűnő egyetem több mindent  
ad a pénzedért? Járj utána figyelmesen a várható költségeknek!

 SZAKMAI GYAKORLAT 
Nézd meg mennyi és milyen gyakorlati helyekkel áll kapcsolatban az egyetem!  
A gyakorlati helyek közül kerülhet ki az első munkahelyed. Az a szak, amit  
kinéztél az adott egyetemen, választható duális képzési formában is? Így diplomád  
és szakmai gyakorlatod is lehet 3,5 év alatt.

 GYAKORLATI LEHETŐSÉG 
A legtöbb egyetem a gyakorlatorientált képzést hirdeti. De mitől lesz valami  
gyakorlatorientált? Van szakmai műhely, gyakorló stúdió vagy más hasonló  
lehetőség, ahol élesben kipróbálhatod magad? Vannak tréningek, amik például  
fejlesztik kommunikációs készségeidet?

 ÖSZTÖNDÍJAK 
Nézz utána, milyen ösztöndíjakkal segítik, motiválják a hallgatókat! Mindig  
serkentő, ha a jó munkának megvan az elismerése, vagy ha üzleti ötleted megvaló-
sítására, válallkozásodhoz támogatást kaphatsz. 

 NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK 
Partneriskolák, külföldi ösztöndíjak, tanulmányutak. Igazi tapasztalatot akkor 

10 DOLOG, AMIRE FIGYELJ  
AZ EGYETEMVÁLASZTÁSNÁL
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szerezhetsz az életről, ha egy másik kultúrával és nyelvvel is megismerkedsz.  
Többféle nemzetközi kapcsolatból Te is megtalálhatod a leginkább Neked való  
lehetőséget. Ha angol nyelven is elérhető a képzés, azzal tovább növelheted  
lehetőségeidet.

 TÁMOGATÁSOK 
Lakás-, utazás-, szociális- és más támogatások. Nézz utána idejében, milyen  
lehetőségeid vannak!

 JÓ MEGKÖZELÍTHETŐSÉG 
Nem mindegy, milyen hamar tudsz beérni a korai órákra, vagy mikor érsz haza  
egy esti óra után. Esetleg hova tudsz elugrani két óra között.

 NYELVOKTATÁS 
Nyelvtudás nélkül már nem boldogulhatsz itthon sem, és a diplomához  
is követelmény. Nézz utána, milyen nyelvtanulási lehetőségek vannak  
az intézményben, lehet-e szaknyelvet tanulni, és a nyelvoktatás benne van-e  
a tandíjban! Vannak egyéb lehetőségek, például idegen nyelvű tárgyak, amik segítik  
a magabiztos nyelvismeretet?

 KARRIERTÁMOGATÁS 
Vannak-e olyan szolgáltatásai (pl.: interjúra felkészítés, CV írás stb.), kapcsolat- 
rendszere az egyetemnek, amelyek segítenek az elhelyezkedésben, miután meg-
szerezted a diplomát?

 SZÁLLÁS 
Tudd meg, az egyetem milyen segítséget nyújt a lakáskérdésben! Kínál-e kollégiumi  
lehetőséget, lakástámogatást, vagy valamilyen más megoldást a nem a városban 
lakó hallgatóknak?



9

MIT KÉRDEZZ MEG 
AZ EDUCATIO-N?
Az Educatio kiállítás a legnagyobb felsőoktatási börze, mindenki  
ott van, aki számít. Itt végre lehetőség van személyesen is találkozni  
az egyetemek képviselőivel, de nem tudod, mit kérdezz?  
Mi az, ami nincs benne a hivatalos tájékoztatóban?
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 MENNYIRE GYAKORLATIASAK AZ ÓRÁK? 
Sok-e a kis létszámú óra, ahol közvetlen kapcsolatod van a tanárral? Kell prezen-
tálni, előadást tartani, feladatokat megoldani, a legújabb technikai eszközöket  
alkalmazni? Ha ezek nem teljesülnek, nem igazán beszélhetünk gyakorlatiságról.

 MILYEN REJTETT KÖLTSÉGEK VANNAK? 
Tényleg olyan olcsó az az egyetem, és olyan drága az a másik? Benne van a tan-
könyvek ára, a nyelvtanulás, a sportolási lehetőség, vagy ezekért külön kell fizetni?

 MILYEN A HALLGATÓI ÉLET? 
A kötelező programokon kívül vannak-e önszervező csoportok, sport, buli, kultúra 
vagy kirándulás? Összetartanak a hallgatók?

GYAKORLATI LEHETŐSÉGEK 
Milyen céges kapcsolatai vannak az intézménynek? Vannak külföldi  
lehetőségek is? Van szakmai műhely, gyakorló stúdió vagy más hasonló  
lehetőség, ahol élesben kipróbálhatod magad? Duális képzést is választhatsz  
az egyetemen?

 MI A HALLGATÓK VÉLEMÉNYE? 
Ha igazán hiteles választ akarsz, kérdezz meg egy oda járó hallgatót. Ő is azzal  
a szemmel nézi az egyetemet, mint Te, de már vannak olyan tapasztalatai, amik 

11 KÉRDÉS, AMIT MINDENKÉPP  
TEGYÉL FEL A KIÁLLÍTÁSON
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Neked még nincsenek.

 KIK TANÍTANAK? 
Ismert és elismert szakemberek oktatnak a választott egyetemen? A szakma leg-
jobbjai csak minőségi dologhoz adják a nevüket.
 
 MILYENEK A NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK? 
Vannak partneriskolák, külföldi ösztöndíjak, tanulmányutak? Többféle nemzetközi 
kapcsolatból Te is megtalálhatod a számodra leginkább testhezálló lehetőséget.

 MILYEN A KÖRNYEZET? 
Nem mindegy, hogy régi, új, vagy felújított termekben, épületben tanulhatsz-e, 
milyen felszerelést biztosít az egyetem, van-e menza, vagy éppen egy kellemes kert 
a szünetekhez.

 GÖRDÜLÉKENY AZ ÜGYINTÉZÉS? 
Nem mindegy, hogy mindent elintézhetsz egy helyen pár kattintással,  
vagy egyik irodából (vagy épületből) a másikba kell futkosni különféle papírok-
kal, amikor már odajársz. Nézz utána, hogyan intézik a hallgatók az ügyeiket,  
létezik-e hallgatói információs iroda, elektronikus ügyintézés!

 MIK A LEHETŐSÉGEK A DIPLOMASZERZÉS UTÁN? 
A választott szakmában el tudsz helyezkedni, az egyetem elég jó képzést ad ehhez? 
Kérdezz rá, mik a piaci tapasztalatok!

 VAN KARRIERTÁMOGATÁS? 
Vannak-e olyan szolgáltatásai, van-e olyan  kapcsolatrendszere az egyetemnek  
(pl. állásközvetítés, tanácsadás, tehetséggondozás), amelyek segítenek az elhelyez-
kedésben, miután megszerezted a diplomát?



12

A nyílt napon betekinthetsz egy egyetem mindennapjaiba, benézhetsz 
egy órára, beszélhetsz a hallgatókkal, megismerheted az iskolát, meg-
tudhatsz mindent, amit érdemes.

MIRE FIGYELJ 
A NYÍLT NAPON?
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 VAN KITŐL KÉRDEZNI? 
Végül is azért jöttél el, hogy minél többet megtudj az adott intézményről. 
Csak eldarálják az ismertető szöveget, vagy tudsz váltani pár szót tanárokkal,  
szakvezetőkkel?

 MINTAÓRA 
Ha van rá lehetőség, mindenképpen ülj be egy órára! Sokat megtudsz az intézmény 
szellemiségéről, elvárásairól. 

 TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY 
Van ilyen az egyetemnek? Ha van, akkor adnak-e kérés nélkül is belőle? Ebben  
elvileg minden benne van, amit nem tudtál lejegyzetelni. 

 SEGÍTENEK AZ ADMINISZTRÁCIÓBAN? 
A felvételi felület és más dokumentáció kitöltése sosem egyszerű. Kérdezd meg, 
hogy az intézmény munkatársai segítenek-e adminisztratív kérdésekben is!

 HALLGATÓK 
Vannak a nyílt napon olyan hallgatók, akikkel lehet beszélgetni?  
Ha megkérdezed őket, biztos nem a betanult sablonszöveget mondják, hanem  
valódi élményeket osztanak meg az intézményről.

 FIGYELNEK RÁD? 
Érdekli az egyetemet a véleményed, a kérdéseid? Kérés nélkül segítenek eligazodni, 
kitölteni, megkeresni? Vagy inkább csak tehernek érzed magad?

 MILYEN A KÖRNYEZET? 
Nem mindegy, hogy a legszebb éveidet beázott falak, koszos vécé és hideg ter-
mek kísérik végig… vagy új épületek, jó felszereltség, büfé, étterem, könyvtár… Ha 

9 DOLOG, AMIRE FIGYELJ  
EGY NYÍLT NAPON
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campustúra, fedezd fel az egyetemet!

 AZ EGYETEMI ÉLET 
Meg tudod ismerni az intézmény valódi arcát, az igazi hallgatói életet, vagy csak 
sablonos információhalmazt zúdítanak Rád? Fontos, hogy milyen az egész rendez-
vény, az iskola hangulata. Hiszen jó esetben ide fogsz járni legalább 3 évet.

 A REKTOR ÉS A TANÁROK 
A rektor és a tanárok az iskola arcai, sokat elárulnak arról, hogy milyen szellemi-
ség vár rád. Barátságosak, de azért szigorúak, vagy unalmasak? Figyelj oda rájuk,  
az első benyomás meghatározhatja a választásodat!
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Nem is akartál igazából ide jönni, de a szüleid meggyőztek? Olcsóbb, 
mint a másik, úgyhogy inkább ezt választod? Mi Megmutatjuk, hogy 
mik azok a hibák, amiket nem szabad elkövetni az egyetem  
kiválasztásánál. Fontold meg a döntést!

MIÉRT KELL JÓL  
ÁTGONDOLNI
A TOVÁBBTANULÁSI 
DÖNTÉST?
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 OLCSÓ 
A pénz sok mindent eldönt. De a pénz nem minden. Lehet, hogy egy picivel  
több pénzért sokkal több, használható tudást kapsz, amit később jobban 
tudsz kamatoztatni. Az olcsó sokszor azt jelenti, hogy sok szolgáltatásért  
(pl. nyelvtanulás) külön kell majd fizetned. A diplomaszerzés hosszú távú  
befektetés. 

 A TESTVÉREM / BARÁTOM IS IDE JELENTKEZIK 
A barátság nagyon fontos. A testvéred sokat tud segíteni, hiszen ő is ugyanazt  
tanulta. De itt a TE jövődről van szó! Ne válassz olyat, amit csak egy barát  
vagy testvér kedvéért választanál! Válaszd azt, ami tényleg érdekel!

 KÖZEL VAN 
Jó, ha nem kell sokat utazni, vagy albérletre / kollégiumra költeni. De, ha ezért nem 
azt tanulod, amit igazán szeretnél, vagy nem olyan színvonalon, ahogy szeretnéd, 
akkor nem éri meg. És egy kis önállóság amúgy sem árt.

 VAN ROKONOM A VÁROSBAN, AKINÉL MEG TUDOK SZÁLLNI 
Ingyen szállás, ingyen ellátás, és valaki, akire számíthatsz, mindig jól jön. De, ha 
csak ezért mész egy egyetemre akkor az egész nem biztos, hogy megéri.
 
AZT MONDTÁK, AZ A SZAK JÓ LESZ NEKEM 
AZT MONDTÁK, AZZAL A SZAKKAL MUNKANÉLKÜLI LESZEK 
Válassz olyan helyet, ami Téged érdekel, de van lehetőséged szakváltásra. Így ha  
időközben rájössz, hogy mégis másik irányt választanál, könnyen tudsz változtatni.
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Bizonytalan vagy abban, hogyan tovább? Vajon tényleg a jó várost,  
a jó egyetemet, a jó szakot választottad? Vagy még azt sem tudod, 
hogy mi szeretnél lenni? Tedd fel magadnak ezt a néhány egyszerű  
kérdést, segíthet a választásban. 

MERRE TOVÁBB? 
AVAGY MIT GONDOLJ ÁT, 
HA EGYETEMET
VÁLASZTASZ?
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 MI A KEDVENC TANTÁRGYAD? 
Banálisan hangzik, de ha matekból vagy jó, és a fizikai is érdekel, akkor ne a jogi 
egyetemmel próbálkozz, csak azért, mert ez családi hagyomány. Gondold át, hogy 
miben vagy a legjobb, és ez alapján válassz egyetemet és szakot!

 HOGY LÁTOD MAGAD A JÖVŐBEN? 
Képzeld el magad 10 év múlva! Ha tudod, hogy mit szeretnél elérni, akkor köny-
nyebb meghatározni a hozzá vezető utat is. Így tudod, hogy mit és hol kell majd 
tanulnod.

 NEM LÁTOD A JÖVŐDET? 
Nem olyan egyszerű előretekinteni, amikor még azt sem tudod, hogy mit válassz. 
Ha nem vagy biztos abban, hogy mit szeretnél, válassz olyan helyet, ahol sokféle 
tárgyat hallgathatsz, áthallgathatsz más szakokra is, kipróbálhatsz sok mindent!  
A lehetőségek közül egy idő után meg fogod találni azt, ami a leginkább neked való.

 TÉNYLEG EZT AKAROD? 
A családodban mindenki erre az egyetemre járt? Csak olyan egyetemre mehetsz, 
amivel rögtön jól fizető állást kapsz? A hagyománytisztelet fontos, és persze ki 
ne szeretne sok pénzt keresni? A legfontosabb azonban, hogy azt válaszd, ami  
Számodra a legjobb! A sikeres tanuláshoz és a sikeres munkához is alapfeltétel, 
hogy érdekeljen és szeresd azt, amit csinálsz. 

 SZAKMA A DIPLOMA ELŐTT? 
Nem minden a diploma! Ha szeretnél szakmát tanulni, olyan helyen dolgozni, 
ahol a diploma nem követelmény, akkor nézz körül a Felsőoktatási Szakképzések  
között. Ráadásul, ha később mégis diplomát szeretnél, az itt elvégzett tantárgyak  
beszámíthatóak az alapképzésbe.
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Nem bírod a várakozást? Nem tudod mi a felvételi eljárás menetrendje? 
Meggondoltad magad a választásodban? Megmutatjuk, mit tehetsz 
azután, hogy beadtad a jelentkezésedet. Segítünk abban is, hogy  
miért ne ess kétségbe, ha esetleg elsőre nem sikerült a felvételi.

MI TÖRTÉNIK AZUTÁN,  
HOGY BEADTAD 
A JELENTKEZÉSEDET?
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 HITELESÍTÉS 
Ne felejtsd el érvényesíteni a jelentkezésedet: vagy az Ügyfélkapun keresztül,  
vagy pedig a hitelesítési lap beküldésével. A határidő: 2017. február 20.
 
 HIÁNYPÓTLÁS 
Hiányosan kitöltött jelentkezés esetén felszólítást kapsz az intézménytől. Az érte-
sítés kézhezvételétől számítva 8 napod van, hogy pótold az adataidat, különben, 
elutasíthatják a jelentkezésedet.

 ADATOK MÓDOSÍTÁSA 
Ez abban az esetben lehet fontos, ha az adataid megváltoztak a jelentkezés után. A 
felvi.hu e-felvi felületén tudod javítani a jelentkezéskor megadott adatokat. 
Határidő: 2017. július 12.

 SORRENDMÓDOSÍTÁS 
Ha meggondoltad magad, még nincs veszve semmi! Egyetlen alkalommal  
módosíthatod a jelentkezéskor megadott sorrendet, viszont új képzés megjelölésé-
re már nincs lehetőséged. 
Határidő: 2017. július 12.

 MENJ EL A POP-RA 
azaz a Pont Ott Partira! A zenei és szakmai programok mellett a barátokkal  
közösen várhatjátok a ponthatárokat. Utána már nem kell izgulni. Vagy csak akkor 
kell igazán.

TEENDŐK A JELENTKEZÉS 
BEADÁSA UTÁN
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 FIGYELD AZ ÉRTESÍTÉST! 
A ponthatárok kihirdetése után az Oktatási Hivataltól és attól az egyetemtől  
is kapsz értesítést, ahová felvettek. De nyugodtan hívd fel az egyetemet, ha nem  
bírod kivárni.

 LAKÁSLEHETŐSÉGEK 
Ha nem otthon fogsz lakni, nézz utána, hol lehet lakást bérelni, vagy milyen más 
lehetőségeid vannak. Ne hagyd az utolsó pillanatra!

 BEIRATKOZÁS 
Ragadd meg az alkalmat, és iratkozz be hamar! Általában egy hét áll rendelkezésre,  
néha több, de jobb hamar túlesni a papírmunkán, és nem az esetleges pótnapokra 
hagyni a dolgot. Lesz még más intéznivaló is.

 GÓLYATÁBOR 
Ha csak nincs más halaszthatatlan dolgod, ne hagyd ki a gólyatábort! Ízelítőt 
kapsz a hangulatból, és megismerkedhetsz azokkal, akik a következő pár évben 
biztos, de lehet, hogy utána is befolyásolják az életedet. Az egyetemen kiépített  
kapcsolatrendszer később a munkád során is nagyon hasznos lehet.

 MENJ EL AZ ÉVNYITÓRA!   Nemcsak tájékozódhatsz, hagyomány is. Legalább 
megtudod ki a rektor, nehogy később letegezd a folyosón.

HA FELVETTEK
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 NE PÁNIKOLJ! 
Semmiképp ne ess kétségbe, még sok lehetőséged van, várhat rád másik egyetem, 
vagy akár munka is. Sok teendőd van még, pánikra nincs idő.

 GONDOLD ÁT! 
Nézd meg a pontjaidat, a felvételidet, mit csinálhattál volna job ban, vagy hova  
kellett volna jelentkezni. Járj utána, hogy milyen hasonló egyetemek vannak, ahova 
ennyi ponttal bejuthatsz a pótfelvételin!

 JELENTKEZZ PÓTFELVÉTELIRE! 
Ne add fel, ha elsőre nem sikerült! A pót fel vé telin újra megpróbálhatsz bekerülni  
a választott intézménybe, vagy akár egy másikba is. Általában ez már költségtéríté-
ses, de van, ahol államilag finanszírozott szakokra is lehet jelentkezni.

 NYÍLT NAP 
Menj el pótfelvételi nyílt napokra! Lehet, hogy olyan főiskola vagy egye tem is meg-
tetszik, aminek eddig nem tudtál rendesen utánanézni. Talán megerősíti az elhatá-
rozásodat. Érdeklődj, és hozz egy új döntést!

HA NEM VETTEK FEL
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Új iskola, új arcok, új élet, te meg azt sem tudod, hogy melyik  
teremben lesz az óra? 

ELSŐ NAP  
AZ EGYETEMEN
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8 TIPP, HOGY MIVEL TÖLTSD  
AZ ELSŐ NAPOT

 ISMERKEDJ! 
Barátkozz, kérdezz, érdeklődj! Hátha a másik hallgató, a portás vagy a tanár tudja 
a választ arra, amire te nem.

 A FONTOS HALLGATÓI PONTOK 
Tudd meg hol találhatók az elsődleges információforrások az egyetemi élet-
tel kapcsolatban: a Hallgatói Információs Iroda, az Ügyfélszolgálat és a HÖK  
(Hallgatói Önkormányzat)!

 A TERMEK 
Tudd meg, melyik terem melyik épületben, melyik szinten van! Nem jó akkor  
rájönni, hogy másik épületben lesz az órád, mikor már csak 1 perc van a kezdésig.

 MENZA, BÜFÉ 
Nézz utána, milyen lehetőségek vannak étkezésre! Ha nincs menza vagy büfé,  
akkor derítsd ki, hogy a közelben hol lehet olcsón, jót enni. 

 INTERNET 
Ma már szinte mindent a számítógépen kell megírni, beadni, az információk nagy 
részét is így fogod kapni. Tudd meg, hogy hol vannak az egyetemen ingyenesen 
használható gépek vagy elérhető WiFi hálózat!
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 TANKÖNYVEK 
Járj utána van-e az iskolának saját jegyzetboltja, ahol meg tudod venni a könyveket,   
vannak-e e-jegyzetek vagy milyen más úton kell beszerezni a tananyagot.  
Van iskolai könyvtár, ahol ingyen hozzájuthatsz a szükséges könyvekhez?

 NYOMTATÁS / FÉNYMÁSOLÁS 
Sokszor előfordul, hogy a tankönyvrészleteket, jegyzeteket másolni, nyomtatni kell. 
Nézz utána, van-e erre lehetőség az iskolában, milyenek az árak!

 AZ ELSŐ HÉT 
Minden órára menj be! Muszáj! Itt tudod meg, hogy melyik órán mik az elvárások,  
mikor lesznek a ZH-k, hogyan lesz számonkérés, egyáltalán tetszik-e a téma,  
az oktató.
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Az egyetem új világ a középiskolához képest. Más szabályok,  
más elvárások. Mi segítünk abban, hogy megtaláld a helyed.

TANÁCSOK 
AZ EGYETEMI  
ÉLETHEZ
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8 TIPP, HOGY MIRE FIGYELJ 
EGYETEMISTAKÉNT

 VIZSGÁK 
A számonkérés más, mint a középiskolában. Minden félév végén vizsgaidőszakban 
kell számot adni a tudásodról, bár év közben is lehetnek dolgozatok. Ha esetleg 
megbuksz, még mindig javíthatsz a pótvizsgákon.

 ÖNÁLLÓSÁG 
Itt mindent magadnak kell intézned. Nincs osztályfőnök, aki figyel a dolgaidra, de 
az intézmény munkatársai mindenben segítenek, amiben tudnak. Nézz utána, ki  
a szakvezetőd, hozzá nyugodtan fordulhatsz szakmai kérdésekkel.

 NYUGALOM 
Nem kell megijedni, ha valamit nem tudsz, nem értesz, nem sikerül, vagy késel. 
Szinte minden hibát lehet javítani. Ne félj kérdezni!

 SPORT 
Ha van sportélet az egyetemen, akkor vegyél részt benne, hogy fitt maradj,  
és új ismeretségeket szerezz! Ha nincs, akkor szervezz! Az önállóságot értékelik.

 SZAKMAI KÖZÖSSÉG 
Csatlakozz a szakmai műhelyekhez, gyakorló helyekhez! Így igazi, használható  
tudást szerezhetsz, és új lehetőségek is nyílhatnak előtted. Jó lehetőség a kapcso-
latépítésre.
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 NYELV 
Ha van lehetőséged ingyenes nyelvoktatásra, használd ki! Frissítsd tudásodat, vagy 
tanulj új nyelvet! A kitűnő nyelvismeret alapkövetelmény mindenhol. Szerezd meg 
a kötelező nyelvvizsgát az első években, ne hagyd későbbre!

 HALLGATÓI ÉLET 
Vegyél részt a hallgatói életben! Kirándulások, bulik és még sok minden más.  
Így igazán kötődhetsz az intézményhez, és az itt szerzett kapcsolatok később  
nagyon hasznosak lehetnek.

 KÜLFÖLD 
Pályázz ösztöndíjakra! Bejárhatod a világot, fejlesztheted a nyelvtudásodat, új  
kultúrákat ismerhetsz meg, új dolgokat tanulhatsz. Most vagy fiatal, élj a lehető-
séggel! Járj utána, hogy milyen programokban vesz részt az egyetem!

 ÖSZTÖNDÍJ 
Az ösztöndíjakkal és pályázatokkal nem csak külföldre juthatsz el, segítenek  
a szakmai előrejutásban, vállalkozási ötleted megvalósításában, vagy pénzt is kap-
hatsz a jó tanulmányi eredményekért. Nézz utána, milyen lehetőségeid vannak! 



TOVÁBBTANULÁSI KISOKOS, 2017 ©

Kiadja: a Budapesti Metropolitan Egyetem
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.
metu.hu/felveteli

A kiadvány ingyenes!


