Tájékoztató és gyakori kérdések
érdeklődő hallgatóknak, felvételizőknek
Az itt leírt információk csak irányadó jellegűek, a hivatalos rendelkezésekről olvasd el a
szabályzatainkat!
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Mitől más egy szakkollégium a szociális kollégiumoktól?
A szakkollégium az egyetemi tehetséggondozás egyik formája.
Ha egy szakkollégium tagja vagy, akkor az egyetemi képzéseden túl extra kurzusokon vehetsz részt,
és egy összetartó szakmai közösség tagja lehetsz. A felvételi eljárás is teljesen egyedi módon
történik.
Az Eötvös József Collegiumba, mely szakkollégiumként működik, elsősorban az ELTE BTK, TáTK, IK,
TTK és GTI hallgatóit fogadjuk.
Az alábbi információk az Eötvös József Collegiumra vonatkoznak.

Miket fogok tanulni a szakkollégiumban, mik a követelmények?
•

•

A Collegiumban az egyetemi szakjaidnak megfelelő műhelyek tagjává válsz, de lehetőséged
van arra, hogy csak egy műhelyben legyél igazán aktív. A választott műhelyed foglalkozásain
az egyetemi képzésen túl vehetsz részt képzéseken. (lásd: A műhelyek követelményei,
Műhelyek).
Az ALFONSÓ program keretében nyelvet tanulhatsz a Collegium által biztosított nyelvórákon
(lásd: ALFONSÓ program)

A collegiumi tagságod automatikusan megszűnhet, ha két egymást követő félévben 4,25 alá süllyed a
hagyományos tanulmányi átlagod, de mivel minden collegista fontos, ezért mindenkinek joga van az
egyéni elbíráláshoz (ha tanulmányi eredményed méltányolható okokból nem érte el ezt a küszöböt,
lehetőség van kérelmezni a tagság meghosszabbítását).

A műhelyek követelményei
Minden műhelynek mások a követelményei (lásd: műhelyszabályzatok), de egy műhely általában az
alábbiak közül válogat:
•
•
•
•

Külön műhelyóra: csak a műhely számára heti egy vagy két óra, amiért szintén kapsz kreditet
és jegyet a Neptunban.
Extra egyetemi órák: a műhelyed kijelölhet számodra olyan szabadon választható egyetemi
tárgyakat, amiket fel kell venned.
Kutatómunka: általában csak a felsőbb éveseknek
Műhelykonferencia: ahol a műhely tagjai adnak elő, beszámolnak kutatásaikról.

A műhelyekről bővebben itt olvashatsz: Műhelyek

Mikor vannak a collegiumi órák, hogy tudom ezt összeegyeztetni az egyetemmel?
Általában hétköznap délután/este, a Collegiumban, de a műhelyórák időpontjait minden szemeszter
elején egyeztetitek, amikor már kialakult az egyetemi órarended. Senkinek sem érdeke, hogy ilyen
problémák miatt ne tudj részt venni a collegiumi kurzusokon.

ALFONSÓ program
Minden collegistának tanulnia kell a következő, ALFONSÓ programban szereplő nyelvek egyikét:
angol, latin, francia, olasz, német, spanyol, ógörög. A nyelveket lehetőséged van több szinten (B2,
C1) tanulni, mindenki a tudásának megfelelő csoportban tudja megkezdeni az előrehaladást.
Új nyelvvizsga szerzésére három, szintemelésre kettő éved lesz.

A nyelvi szakos collegisták az ALFONSÓ program keretében nem tanulhatják, és nem fogadtathatják
el a szakjuknak megfelelő nyelvet.
Az ALFONSÓ programon túl minden BTK-s és TáTK-s hallgatónak az első két félévében latint kell
tanulnia. A Filozófia Műhely hallgatói választhatnak a latin és az ógörög között.
Az ALFONSÓ program szabályzata elérhető itt:
https://eotvos.elte.hu/collegium/mukodes/szabalyzatok

Ingyen van a nyelvtanulás a Collegiumban?
Igen!

Mennyire teljesíthetőek ezek a követelmények?
Általában nem nehezebb egy műhely követelményeit teljesíteni, mint egy átlagos egyetemi tárgyat,
de ez műhelytől függ.
Előfordulnak azonban olyan követelmények is, amik csak a felsőévesekre vonatkoznak (általában a
kutatómunka).
De ne feledd, a szakkollégiumban lehetőség van a kerettanterven túlmutató, érdekesebb témák
feldolgozására is, és a műhelyórák kiscsoportosak, általában kötetlenebbek, így bármikor kérhetsz
segítséget, ha elakadnál!

Mi az a „Bejáró státusz”?
A Collegiumba akkor is jelentkezhetsz, ha nem szeretnél itt lakni, vagy Budapesten laksz.
A Bejáró státusz elnyerésével a szakkollégium teljes jogú tagja leszel, részt vehetsz az összes
közösségi programon és teljesítened kell a collegiumi követelményeket, viszont nem lesz lakhatásod
a Collegiumban.

A felvételi menete
Megjegyzés: a felvételi menetéről hivatalosan a Collegium Felvételi Szabályzata rendelkezik, az itt
leírt információk csak irányadó jellegűek, műhelyenként eltérhetnek.

Jelentkezés
•
•

•

•

Töltsd ki a felvételi űrlapot a megadott határidőig! A felvételi kiírás általában június, július
környékén jelenik meg, és augusztus elejéig van lehetőséged a jelentkezés leadására.
Csatold a hagyományos önéletrajzodat (segítség itt: cvonline.hu).
Ha gólyaként felvételizel, leginkább arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire vagy motivált,
milyen versenyeken vettél részt a középiskolában, csináltál-e bármilyen hobbiprojektet, ami
a tanulmányaidhoz köthető, miért választottad ezt a szakot, és hogy milyen szintű
nyelvtudással rendelkezel.
A felvételi határozatot egyetemi jelentkezésed után a Neptunból (az egyetemi online
tanulmányi rendszerből) tudod letölteni (Tanulmányok – Hivatalos bejegyzések menüpont),
amit ugyancsak csatolnod kell.
Csatolj mindent, ami szerinted fontos lehet: okleveleket, ajánlást a szaktanárodtól és
mindannak az igazolását, amit az önéletrajzodban leírtál.

Szakmai bizottság
Műhelytől függően lehet írásbeli és szóbeli része is.

Írásbelin (ha van - általában TTK, IK) leginkább a gondolkodásodat vizsgáljuk. Nem kell rá előre
készülnöd semmit (ugyanakkor egyes műhelyek kérhetik bizonyos témakörök otthoni előzetes
feldolgozását). Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit tudsz, nem arra, hogy mit nem. ☺
A szóbelin a műhelyvezető tanár, és még más műhelytagok kérdeznek téged, többek között arról,
hogy miért választottad ezt a szakot, miért szeretnél szakkollégista lenni, belekérdezhetnek eddigi
munkáidba (ha van), mi érdekel a legjobban a választott szakterületeden belül. Ha nincs írásbeli,
akkor itt próbálják felmérni, hogy mennyire lennél alkalmas a műhely tagjának.
Néhány példa korábbi felvételikről:
„Egy logikai feladványról kérdeztek, de mondták, hogy nem az a lényeg, hogy végül meg lesz-e a
megoldás, hanem hogy hogyan gondolkozom közben.”
„Hogy a biológia melyik területét szeretem a legjobban, és abból kérdeztek, illetve néhány
aktuális kutatási eredményről, hogy mennyire vagyok képben.”
„A töri műhelyben a végvárrendszerről és Jugoszlávia felbomlásáról, a Mendölnél [a Collegium
földrajz-műhelye] pedig a túlnépesedésről.”
„Német kultúra iránti érdeklődés, német irodalom, kedvenc német városok”
„Melyik olasz városokban jártam már, milyen irodalmi műveket ismerek, mik a céljaim, mik
érdekelnek a területen belül.”

A szakmai bizottság meghallgatásán bentlakó és bejáró státuszra pályázóknak is kötelező a
részvétel.

Diákbizottság
A diákbizottság felsőbb éves collegistákból áll. Ez egy kötetlen, laza beszélgetés, ahol arra vagyunk
kíváncsiak, mennyire illenél be a Collegium diákjai közé, és szeretnénk megismerni Téged. Emiatt
nem kell izgulnod.
Bentlakó és bejáró státuszra pályázóknak is kötelező.

Igazgatói beszélgetés
Ha a szakmai bizottság és a diákbizottság is a legjobbak közé tartozónak nyilvánított (ez legfeljebb
egy ember műhelyenként) - és ezzel Igazgató Úr egyetértett -, az Igazgató Úr is szeretne megismerni
Téged.
Az Igazgató Úr nem igazán fog tudni olyan kérdést feltenni, amit eddig bárki más ne tett volna fel.
Olyan is volt már, hogy elkezdett a fociról, filmekről, vagy ételekről beszélni a felvételizővel, szóval
emiatt ne izgulj!
Csak a bentlakó státuszra pályázó, külön behívott jelentkezőknek kötelező.

Fejkopogtató bizottság
A fejkopogtatáson az igazgatón és a választmányi elnökön kívül olyanok lesznek benn, akikkel később
keveset fogsz találkozni collegiumi pályafutásod során (pl. kurátor, egykori collegisták). Ők a
Collegiumhoz valamilyen módon kötődő személyek, a szakmai tekintélyei a Collegiumnak, ezért ez a
„leghivatalosabb” része a felvételinek.

Itt lehetnek szakmai, személyes, vagy általános kérdések is, pl., hogy mit gondolsz a világon zajló
különböző eseményekről, hogy mennyire ismered a szülővárosodat, vagy hogy mennyire ismered a
választott szakterületed történelmét…
Itt azt nézik, hogy mennyire vagy nyitott a világ dolgaira, és hogy mennyire vagy tisztában a Téged
körülvevő eseményekkel.
Csak a bentlakó státuszra pályázó, külön behívott jelentkezőknek kötelező. Ha a szakmai bizottság és
a diákbizottság is a legjobbak közé tartozónak nyilvánított (ez legfeljebb egy ember műhelyenként) –
és ezzel az Igazgató Úr is egyetértett –, akkor a fejkopogtatáson nem kell részt venned, és téged már
biztosan felvettek.
A fejkopogtatás a 2020-as felvételin elmarad.

Mikor lesz eredmény?
A felvételi után a tanári kari értekezleten döntik el, kit vesznek fel bentlakónak, bejárónak, és
szükség esetén ki kaphat várólistás státuszt. Ez még a felvételi utolsó napján, vagy másnap
megtörténik, és innentől kezdve hivatalosan 5 nap áll rendelkezésre, hogy kiírják a honlapra a
felvettek névsorát (de ez általában hamarabb megtörténik).

Egyéb információk, tippek
Mennyi ideig tart egy szóbeli beszélgetés?
Minden szóbeli nagyjából 15 perces.

Mikor kell érkezni?
Első nap a megnyitóra, a többi nap csak a bizottsági beszélgetések időpontjára, viszont szabadidőben
érdemes részt venni a közösségi programokon.

Miért tart 3 napig? Végig ott kell lenni?
Mindenkit meg szeretnénk ismerni, amihez idő kell.
Az első-második nap lezajlanak a szakmai és a diákbizottságok beszélgetései, amelyek után, ha
behívtak, mehetsz az igazgatói beszélgetésre. A fejkopogtatás a harmadik nap történik.
Akik bejáró státuszra jelentkeztek, azoknak a szakmai és a diákbizottság után véget ér a felvételi, de
ettől még szívesen látjuk őket a további közösségi programokon.

Nem tudok ott lenni mindhárom nap. Mit csináljak?
Írj egy emailt a titkárságnak, és ha tudsz, beszélj a műhelytitkárral is, hogy megbeszéljétek, milyen
lehetőségeid vannak.

Kötelező részt venni a közösségi programokon?
Nem kötelező, de itt lehetőséged adódik megismerni a jelenlegi collegistákat és a leendő - ahogy mi
hívjuk az elsőéveseinket - GóJákat is. Nem mellesleg levezető, stresszoldó programnak is jó, emellett
idősebb collegistákkal beszélgetve hasznos tanácsokra tehetsz szert.

Mit vegyek fel?
Elegáns öltözet ajánlott, de a szabadidős programokra elég a sima utcai öltözet.

Mennyire nehéz bentlakó státuszt kapni?
A Collegiumban összesen 120 férőhely van, a szabad helyek száma évente változik, és műhelyenként
átlagosan egy-két embert tudunk felvenni.

Mi történik, ha nem kapok bentlakó státuszt, de attól még szeretnék bejáró lenni?
Ha a műhely felvenne téged, viszont nem ítélnek neked szabad helyet, akkor bejárósként még
lehetsz collegista.

Várólista
Ha nem jutott neked szabad ágy, de várólistára kerültél, akkor bejárósnak számítasz, és a szabad
helyek függvényében költözhetsz be. Ha ez nem történik meg a tanévben, akkor ismételten
felvételizned kell bentlakó helyért. Fontos, hogy a collegiumi kötelezettségeidet várólistásként is
teljesítened kell!

A papírokat (önéletrajz stb.) magammal kell vinni mindenhova?
Legyenek nálad, van, ahol elkérik, van, ahol nem.

Bentlakónak jelentkeztem, de közben felvettek egy másik kollégiumba, úgyhogy csak bejárós
szeretnék lenni…
Az ilyen és hasonló változásokat jelezd a felvételi ideje alatt a titkárság (és műhelytitkár) felé.

Mi számít jobban, az előzetes eredmények vagy a felvételi?
A felvételin nem feltétlenül az fog dönteni, hogy van-e OKTV győzelmed, vagy egyáltalán részt vettéle rajta. A szakmai tudás mellett fontos, hogy legyél lelkes, érdeklődő, nyitott, céltudatos, és legyenek
kérdéseid a világ felé, amelyekre a tudomány segítségével (is) keresed a választ.

Ha nem budapesti vagyok, érdemes-e más kollégiumba is jelentkeznem ezzel párhuzamosan?
Igen. Mindenkinek azt javasoljuk, hogy a biztonság kedvéért pályázzon sima, szociális alapú
kollégiumba, hiszen a késői felvételi (jellemzően augusztus 20. utáni első három munkanap) után
kellemetlen, ha fedél nélkül maradsz. A szociális alapú kollégiumot le tudod mondani még időben, ha
hozzánk felvesznek.

A Collegium szervezeti működése
A Collegium szervezete a kurátorból, az igazgatóból, a kuratóriumból, a Tanári Karból, a Hallgatói
Önkormányzatból, a szakmai műhelyekből és a gondnokságból áll.
Ezek közül, amikkel felvételi alatt és a felvétel után először találkozni fogsz:

Az igazgató
A Collegium vezetője, többek között képviseli a Collegiumot az egyetemen belül, együttműködik a
legtöbb szervezeti egységgel, irányítja a felvételit.

A Collegiumi Hallgatói Önkormányzat (CHÖK)
Tagja minden szakkollégista.

Közgyűlés
A CHÖK döntéshozó szerve. Joga van javaslatot tenni a különböző szabályzatokra (pl. házirend), és a
Választmányt választja a tagjai közül.
Szemeszterenként egyszer hívjuk össze.
Itt foglaljuk össze a félév történéseit, megbeszéljük, min lehetne változtatni. Itt elmondhatod a
véleményedet bármilyen, a Collegiumot érintő problémádról.

Választmány
Collegiumi hallgatói képviselet, ők szervezik a collegiumi diákéletet, programokat. Az új
kezdeményezéseket képviselik, és megvalósítják azokat.
A választmány 6 bizottságra van osztva (Gazdasági Bizottság, Kommunikációs Bizottság, Közösségi
Bizottság, Kulturális Bizottság és Sportbizottság), amiket a választmányi elnök fog össze. Munkáját 2
alelnök segíti, és minden bizottság élén egy bizottsági elnök áll. A választmányi tagokat (elnök,
alelnökök, bizottsági elnökök) a Közgyűlés választja, de a bizottságok munkájában bárki részt vehet.

Műhelyek
Egy műhely általában az azonos/hasonló szakon tanuló hallgatók csoportját jelenti (de a szakodtól
eltérő műhelybe is jelentkezhetsz), kiegészülve egy (vagy több) műhelyvezető tanárral. Félévente
legalább egyszer műhelygyűlést tart, és szabadidős, csapatépítő műhelyprogramokra is sor szokott
kerülni.
A műhelyvezető az a tanár, aki a műhely szakmai tevékenységéért felel, akár műhelyórákat is tart. A
Collegiumban így akár közvetlen kapcsolatba kerülhetsz az egyetem neves tanáraival is.
A műhelytitkárt a műhely tagjai közül választják, aki pl. a műhelyprogramokat szervezi és képviseli a
műhelyt a Collegium megfelelő fórumain (pl. Kiterjesztett Tudományos Bizottság).
A műhelyek listáját, további információkat és a műhelyszabályzatokat itt találod:
https://eotvos.elte.hu/szakmai-munka/muhelyek

Egyszerre több műhely tagja is lehetek?
Igen. Ha felvettek egy műhelybe, akkor onnantól kezdve személyesen egyeztethetsz egy másik
műhely vezetőjével, ha szeretnél műhelyórákat hallgatni vagy esetleg a műhely tagja lenni... A
felvételin csak a szakodhoz kapcsolódó egy-két műhelyt jelöld be, máskülönben komolytalanná
válhat a jelentkezésed.

A Collegium épülete, helyiségek
-

-

-

Műhelytermek: itt tartjuk a műhelyórákat, de önálló tanulás céljából is bármikor be lehet ülni
a termekbe (pl. vizsgaidőszakban).
Könyvtár: A Collegium önálló könyvtárral (Mednyányszky könyvtár) rendelkezik, valamint a
mi épületünkben van az MTA Irodalomtudományi Intézete is.
Sportlehetőségek: van egy konditermünk, valamint egy sportcsarnokunk, illetve egy kültéri
focipályánk. A konditermet bármikor, a pályákat előzetes egyeztetés után használhatjuk.
Jellemzően focizni, röplabdázni és floorballozni szoktunk.
Udvar: A focipályán kívül itt található egy bográcsozásra kialakított hely, valamint a
halastavunk és egy kertrész
Nagyklub: Ez a mi dísztermünk, a közgyűlést, rendezvényeket, filmklubokat, valamint
konferenciákat szoktunk itt tartani.
Társalgó: talán a leggyakrabban használt közösségi helyünk, bármikor használható. Itt
szoktunk összegyűlni a szorgalmi időszakban társasozni, csocsózni, biliárdozni, beszélgetni, a
vizsgaidőszakban pedig tanulni.
Lakószobák: a 2. és a 3. emeleten vannak, a fiúk a bal oldali, a lányok a jobb oldali szárnyon
laknak.
Mosdók: minden emeleten a szárnyak végén vannak,
Konyhák: a 2. emeleti szárnyakon találhatók. Mikróval, két-két tűzhellyel, pirítóval,
mosogatóval, vízforralóval, valamint szelektív gyűjtőkkel felszerelve.

Mikor használhatom a konditermet, tornatermet, focipályát?
A konditerem kulcsát a portán bármikor elkérheted.
A tornateremet gyakran kibérlik külsősök, viszont rendszeresen szokott lenni röplabda és floorball a
kollégisták számára.
A kinti focipálya bármikor szabadon használható.

Internet, nyomtató van a Collegiumban?
A Collegium biztosít WiFit minden helyiségben, és a szobákban Ethernet csatlakozók is vannak.
Van egy fekete-fehér nyomtató a 2. emeleti lány szárnyon, és egy scanner a Társalgóban, ezeket
bárki szabadon használhatja.

Közösségi és szakmai eseményeink
Számos közösségi és szakmai programot szervezünk a collegistáinknak, és más szakkollégiumok
hallgatóinak is.
GóJaként először a GóJaTáborban vehetsz részt, majd az első szemeszteredben mind a
GóJaHétvégén, mind pedig a GóJaKurzusunkon segítünk beilleszkedni a közösségbe.
Ezen kívül minden évben megszervezzük az Eötvös Collegiumi Éjszakai Sportok (ECÉS) és az Eötvös
Convivium eseményeinket, amelyekre a többi szakkollégiumból is érkeznek hallgatók. Ezenkívül
többek között szervezünk még Eötvös Majálist, bográcsozásokat, kirándulásokat,
színházlátogatásokat, open-mic felolvasóesteket, táncházakat, de a spontán szerveződő közös
főzéseket és társasozásokat sem érdemes kihagyni! A pinceklubunkban rendszeresen lehetőséget
biztosítunk a fáradt collegisták számára, hogy kikapcsolódjanak.
Több műhelyünk szokott szervezni konferenciákat, valamint a Választmány szervezésében minden
évben megrendezésre kerül az Eötvös Konferencia, ami már több „ELTE Év Tudományos
Rendezvénye” díjat nyert az évek alatt.
Ezen kívül a középiskolásoknak szóló Tehetségtáborunk és Természettudományos Táborunk
szervezésében is sok collegista részt vesz.

Bentlakóknak…
A szobáról
Van néhány 2 fős szobánk, de a legtöbb 3 fős.
Mindenkinek van egy ágya, egy asztala, egy fali polca, valamint vannak polcos szekrények és zárt
ruhásszekrények is a szobákban. Minden szobának van saját hűtője.

Lehetünk egy szobában a barátommal/barátnőmmel?
A célunk az, hogy mindenki elégedett legyen a szobatársaival, úgyhogy meg fogunk próbálni titeket
egy szobába tenni.
Ha nem ismersz senkit, Gólyaként a GóJaTáborban van a legtöbb esélyed, hogy barátokat és egyben
szobatársakat szerezz. A szobabeosztás csak szeptember elején lesz végleges.

Mi van, ha nem érzem jól magam a szobában?
Később is van lehetőséged költözni másik szobába, minden félév elején vannak ki- és beköltözések,
amiket ki tudsz használni, ha jelzed azt a Választmány felé.

Tisztálkodás, mosogatás, ruhamosás
Minden emeleten, és minden szárnyon van egy-egy közös használatú mosdó, zuhanyzó, és a 2.
emeleten egy-egy konyha sütővel, főzőlappal, mosogatóval, teafőzővel, mikróval és szekrényekkel.
Minden mást (pl. evőeszköz, tésztaszűrő…) magadnak kell biztosítani!
A -2. szinten használhatod a mosógépeket, amihez zsetont a portán tudsz venni.

Hogy lehet zárni a szobákat?
A szobádhoz lesz egy kulcsod, a folyosókon lévő ajtók pedig mágneskártyával nyithatók, amit 1500
forint letéti díj ellenében tudunk adni.

Vihetek be a szobába elektromos eszközöket?
Igen, mikrót, laptopot, és egyéb elektromos eszközöket egy nyilatkozat kitöltésével hozhatod be
(kivéve: hajszárító, hajsütő, telefon – ezeket szabadon behozhatod).

Fogadhatok vendégeket?
Igen, de mindig be kell írnod a portán a vendégfüzetbe. Ha itt is szeretne aludni, akkor 600 forintot
kell fizetni a portán. Matracot akkor tud a gondnokság biztosítani, ha előre meg van beszélve.

Van villanyoltás? Az éjszaka közepén hazajöhetek?
Sem a fennmaradást, sem a kijárást nem tiltja semmi. Este 11 és reggel 7 között nem szabad
hangoskodni, viszont a portást hajnali háromkor is felcsöngetheted.

Hol tudok vásárolni?
Az Allee bevásárlóközpont 5 percre található a Collegiumtól, ahol egy nagy InterSpar is van. Ezen
kívül a Móricz Zsigmond körtéren van egy kisebb Lidl, egy sarki Spar és egy G’Roby üzlet is, az Allee
mellett pedig van egy nagyobb vásárcsarnok.

Hol van a közelben menza, étkezde, gyorsétterem stb.?
Van a közelben McDonald’s, Főzelékfaló Ételbár, Da Giovanni Pizzéria, Pizza Forte, Pizza King, a
Stoczek Melodin Menza (link), egy Eker török étterem, több kínai gyorsétterem és gyrosozó is, az
Allee-ban a szokásos gyorséttermek (KFC, Burger King stb.), és a vásárcsarnokban is több étkezde
található.

Mennyibe kerül a Collegium?
A bentlakóknak havi 12.320 Ft a collegiumi díj.
Bejáróknak és bentlakóknak egyaránt kötelező a KKT (kulturális, közösségi és tudományos
hozzájárulás), valamint a Netreg fizetése. Előbbi a Választmány munkájának szolgál alapot (közösségi
rendezvények szervezése, színházlátogatások támogatása, egyéb közös használatú tárgyak vásárlása,
konferenciák szervezése), utóbbi pedig a rendszergazdák munkáját segíti (technikai eszközök
beszerzése). Ezek mértékéről minden félévben a Közgyűlés szavaz, általában néhány ezer forintról
van szó.

Milyen messze van a Collegium az egyetemtől?
A Collegiumtól 2 perc séta a Móricz Zsigmond körtér, ahonnan az ELTE Lágymányosi Campus (IK, TTK,
TáTK), és a BTK, PPK, GTI is átszállás nélkül, 10-20 perc alatt elérhető.
A körtér egyébként közlekedési csomópont, és így az éjszakai járatok is érintik.

Félek, hogy nem fogok tudni beilleszkedni, hogy mindenki sokkal
műveltebb/okosabb lesz nálam…
Ha a középiskolában is érdekelt a tudomány, és lelkes vagy a tanulmányaiddal kapcsolatban, akkor
emiatt ne izgulj.
A Collegium közössége rendkívül sokszínű, így szinte mindenki megtalálja a közösségen belüli a
helyét. A collegisták gyakran különböző családi és akadémiai háttérrel rendelkeznek, így kis eséllyel
fogsz kilógni, ha pedig kilógnál, azzal sincsen semmi baj.
Miután megkérdeztük az elsőéves gólyáinkat, hogy mitől féltek leginkább, mielőtt a szakkollégiumba
kerültek, többen is írtak ehhez kapcsolódó választ:
„Nem tudtam, hogy elég művelt vagyok-e, elég jártas-e a szakterületen, érteni fogom-e a
dolgokat, amikkel a műhelyórákon foglalkozunk, hasznomra válik-e majd (tanárszakosként), de
már elmúlt ez a félelmem.”
„A teljesítménykényszertől, ami szerencsére kicsit sem nyomasztó eddig, illetve attól, hogy
mennyire leszek vagy nem leszek képes együtt élni más emberekkel. Azt hiszem, egész jól sikerült
beilleszkedni, hála a nyitott emberkéknek.”
„Nagyon féltem, hogy itt mindenki okosabb lesz nálam, és keményen kell tanulnom majd, hogy
be tudjak illeszkedni. Szerencsére nagyon sok féle emberrel találkoztam itt, és nem hiszem, hogy
lenne bárki, aki ne tudná megtalálni a helyét a közösségben. A tanulásban pedig kölcsönösen
motiváljuk egymást!”

Kérdezz nyugodtan bármit, szívesen segít mindenki!
Írj a Facebook oldalon! https://www.facebook.com/eotvoscollegium/
Titkárság: titkarsag@eotvos.elte.hu, +36-1-460-4481
Választmány: ejc.valasztmany@gmail.com , választmányi elnök: elnok@eotvos.elte.hu
Instagram oldalunk: @eotvoscoli
Szabályzatok: https://eotvos.elte.hu/collegium/mukodes/szabalyzatok
Legutóbbi frissítés: 2020. 04. 07.

