FELVÉTELI KISOKOS

1. LÉPÉS: FELVÉTELI FELADATLAP + BEMUTATKOZÁS
A jelentkezés első lépése egy írásbeli feladatsor kitöltése és beküldése, amelyben
elsősorban Rólad, elképzeléseidről és céljaidról kérdezünk, valamint igyekszünk
felmérni tájékozottságod és érvelési képességeidet. Alapelvünk, hogy egy jó
felvételi stresszmentes és szórakoztató, így a feladatok összeállításánál
igyekszünk olyan témákat választani, olyan kérdéseket feltenni, amelyekre nincs
rossz megoldás és elgondolkodtatóak. A stresszmentességet segíti, hogy a
kérdéseken akár napokat gondolkodhatsz, ugyanis nem egy teremben, zárt ajtók
mögött kell megírni, hanem Interneten keresztül tudod számunkra megküldeni.
Fontos, hogy a feladatlappal együtt juttasd el hozzánk kreatív bemutatkozó
anyagodat is a magyary.szakkollegium@gmail.com címre. A bemutatkozás
készülhet egy videóban, egy rajzban, bármiben, amiben otthonosan mozogsz, de
fontos, hogy térj ki arra, miért szeretnél tagja lenni a szervezetnek, mik az
elvárásaid és a céljaid! Ha ezzel elkészültél, meg is történt a jelentkezés a Magyary
Zoltán Szakkollégiumba.
Beküldési határidő: 2018. október 5. 23:59
A feladatlap elérhető: www.mzszk.hu

2. LÉPÉS: ISMERKEDŐS EST + ÖSSZERÁZÓ HÉTVÉGE
A Mentorprogramba bekerült hallgatókat először egy ismerkedős estre invitáljuk,
amelynek folytatása egy kétnapos összerázó hétvége vidéken. Ennek célja, hogy
kötetlenebb formában ismerkedjünk meg Veletek és különböző játékok és
szimulációk segítségével mérjük fel a bennetek rejlő lehetőségeket. Az összerázóra
október közepén kerül majd sor.

3. LÉPÉS: BEADANDÓ DOLGOZAT
A

mentoráltak

októberben

becsatlakoznak

a

Szakkollégium

szakmai

tevékenységébe is. Erre nyújtanak lehetőséget a kurzusok és műhelyek, valamint
a bizottsági munka. Ennek eredményterméke a kb. 3 oldalas beadandó dolgozat,
amely a műhelyfoglalkozásokhoz igazodó témákból kerül kidolgozásra. A tagok, a
mentorok és az oktatók is minden segítséget megadnak ennek elkészítéséhez. A
felvételi eljárás utolsó állomásának, a felvételi beszélgetésnek lesz ezen dolgozat
az egyik alapja. A beadandó dolgozatok elkészítésének határideje várhatóan
november közepe.

4. LÉPÉS: FELVÉTELI BESZÉLGETÉS
Ebben a fordulóban célunk, hogy egy nagyjából 10 perces beszélgetés során jobban
megismerjünk. A beszélgetés előtt nem kell semmilyen előre megadott
szakirodalmat vagy cikket elolvasnod, hiszen elsősorban a Mentorprogram alatti
aktivitásod, a céljaid és az általad megírt beadandó dolgozat lesz beszélgetésünk
alapja. A beszélgetések november közepén esedékesek, amelyet követően
hamarosan Te is aktív tag lehetsz!

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Felsőbb éves/levelezős vagyok. Csatlakozhatok még a Magyary-hoz?
Igen! A felvételi eljárásunk során nincs évfolyam és munkarend szempontjából
megkötés,

csak

az

számít,

hogy

értékes

és

aktív

tagjává

tudj

válni

közösségünknek.
Budapesti vagyok, vidéken lakom, nem vettek fel kollégiumba. Ettől még lehetek
szakkollégista?
Igen! A szakkollégiumi tagságnak nem feltétele a kollégiumi bentlakás. Kollégista
tagjaink azonban egy csapatot alkotva laknak az Orczy Úti Kollégiumban, amely
a közösségi pillér egyik alapkelléke.
Nem tudok elmenni az összerázó hétvégére. Ez azt jelenti, hogy elveszítem a
lehetőséget arra, hogy tag legyek?
Az összerázó hétvégén a jelentkezőknek lehetőségük van jobban bemutatni
magukat, így mindenképp nagy segítség számunkra akkor, amikor döntünk arról,
hogy kiket tudunk felvenni. Emellett viszont fontos, hogy a hétvége kihagyása nem
jelenti azt automatikusan, hogy elveszíted az esélyed a tagságra. Ha a
későbbiekben aktívan és jól szerepelsz, valamint a Felvételi Bizottság úgy ítéli
meg, hogy jó tagjává válhatsz közösségünknek, akkor nem lesz ebből hátrányod.
Ennek ellenére mindenképp javasoljuk a részvételt!
Mire lehet számítani az összerázó hétvégén?
A hétvége célja, hogy a Felvételi Bizottság és a Szakkollégium tagjai kötetlenebb
formában, közvetlenebbül megismerhessék a jelentkezőket. Elsősorban szituációs
játékokra, beszélgetésekre számíthatsz, de fontos részét képezik a programnak a
kötetlen, közösségépítő események is, legyen szó akár közös esti vetélkedőről vagy
kirándulásról.

Hogy néz ki a szóbeli beszélgetés?
A szóbeli forduló egy rövid, 10 perces beszélgetés a Felvételi Bizottság tagjaival,
akik elsősorban a motivációddal, beadandó dolgozatoddal kapcsolatban tesznek fel
kérdéseket, értékelik a Mentorprogramban nyújtott szereplésedet. Ebben a
fordulóban a cél az, hogy kötetlenül, egy baráti beszélgetés formájában még jobban
megismerjünk.
Kik a Felvételi Bizottság tagjai?
A Felvételi Bizottság tagjai közé tartozik a Szakkollégium igazgatója, elnöke,
titkára, szakmai-, pénzügyi- és kommunikációs vezetője, a mentorprogramkoordinátor és a négy mentor. A Bizottság összeállítása során fontos szempont
számunkra, hogy változatos csapattal találkozhassanak a jelentkezők, így mind az
évfolyamok tekintetében, mind érdeklődési körök tekintetében széles skálát
fednek le felvételiztetőink.

Amennyiben bármilyen kérdésed van a felvételi eljárásra nézve, lépj velünk
kapcsolatba Facebook oldalunkon, vagy e-mailen keresztül! Tagjaink szívesen
válaszolnak kérdéseidre!

