A Heller Farkas Szakkollégium 2018-as felvételi kérdőívét tartod a
kezedben, amely által megteheted az első lépést a Helleres úton. Az
írásbeli kérdőív kitöltése után a felvételi következő lépése egy szóbeli
beszélgetés.
Ebben a kérdőívben arra kérünk, hogy add meg a személyes
adataidat és válaszolj a feltett kérdésekre. A felvételidhez kérünk, csatolj
egy kézzel írt motivációs levelet és az utolsó oldalon található aláírt
nyilatkozatot.
Az első 4 blokk mindegyikéből kihagyhatsz egy kérdést, a többit
kérdésenként 15-20 sorban fejtsd ki! Kérünk, az ötödik blokk minden
kérdésére válaszolj! A válaszokat gépelve kérjük leadni úgy, hogy minden
oldalon legyen rajta a neved, majd egy fájlban küldd el számunkra március
18. éjfélig a felvetelibizottsag@heller.uni-corvinus.hu e-mail címre (a
csatolt fájl neve legyen Vezetéknév_Keresztnév_felveteli2018)!
A március 18-i e-mailes beküldésnél az adatlapot, az aláírt
nyilatkozatot és a kézzel írt motivációs levelet még nem kell leadnod,
ezeket elég március 19-én 12.00-ig behoznod az F22-es irodánkba a
kinyomtatott felvételi kérdőívvel együtt. Csatolj bármit, amiről úgy
gondolod, hogy érdekelhet minket a felvételed szempontjából!

Előre is köszönjük munkádat és izgatottan várjuk válaszaidat!

A Helleresek

A Heller Farkas Szakkollégiumba a Budapesti Corvinus Egyetem
nappali
tagozatos,
alapképzésben
(BA/BSc)
vagy
osztatlan
mesterképzésben résztvevő első évfolyamos hallgatói felvételizhetnek.
Felhívjuk figyelmedet, hogy a Heller Farkas Szakkollégium más, a
Budapesti Corvinus Egyetemen működő szakkollégiumokhoz hasonlóan
nem fogad el kettős jelentkezést. Ez azt jelenti, hogy ha megtisztelsz
bennünket, és leadod ezt a kérdőívet, ebben a tanévben más közgázos
szakkollégiumba már nem jelentkezhetsz, valamint fordítva: ha ebben a
tanévben már jelentkeztél más, a Corvinuson működő szakkollégiumba,
akkor sajnos nem áll módunkban elfogadni a jelentkezésed.
A szóbeli fordulóra március 26. és március 30. között kerül sor, a
neked megfelelő időpontot kérünk, jelezd az adatlapon!

Bármilyen kérdés esetén bátran fordulj hozzánk!

Elérhetőségeink:
e-mail:

felvetelibizottsag@heller.uni-corvinus.hu

irodánk:

E épület F22-es iroda

címünk:

1087 Budapest, Luther utca 4-6.

honlap:

heller.uni-corvinus.hu

Fénykép helye

Kérjük, töltsd ki az alábbi adatlapot. Személyes adataidat csak és kizárólag a
felvételi eljárással kapcsolatban használjuk fel, azokat harmadik fél számára nem adjuk át.

Neved:
Állandó lakcímed:
Értesítési címed:
Telefonszámod:
E-mail címed:
Milyen szakra jársz?
Tervezed-e a jelentkezést mesterképzésre?
Milyen korábbi versenyeredményeid vannak?
Tagja vagy más szervezetnek?
Sportolsz valamit rendszeresen?
Melyik középiskolába jártál?
Beköltöznél a Farkaslakba?
Milyen nyelveket beszélsz és milyen szinten?
Jártál HPK1-re és/vagy HPK2-re? Igen / Nem Voltál Bevonóban? Igen / Nem
Jelentkeztél idén külföldi félévre?

Tanulmányi eredményeid:
Kötelező tantárgyak neve

Érdemjegy

További tantárgyak neve

Érdemjegy

Kérjük, jelöld meg, hogy az alábbi napok közül, melyiken és hány órakor tudnál eljönni
hozzánk a szóbeli fordulóra. Lehetőleg több időpontot is jelölj meg!

Március 26.:

Március 27.:

Március 28.:

Március 29.:

Március 30. (nagypéntek):

Szükség esetén a tavaszi szünetben is tudok szóbelizni: Igen/Nem (Ebben az esetben pontos
időpont egyeztetésével keresni fogunk.)

A következő oldalakon találod kérdéseinket. Az első 4 blokk mindegyikéből
kihagyhatsz 1 kérdést; a többit kérdésenként 15-20 sorban fejtsd ki! Kérjük, hogy az 5.
blokk minden kérdésére válaszolj!
1. Blokk
1. Megóv vagy körbezár?
2. Hol a véleményszabadság határa?
3. Kisebbségvédőcsomagolás?
4. Kinek a felelőssége békét teremteni Szíriában?
5. Államban vagy államok felett?
2. Blokk
1. A kínaiak már a spájzban vannak?
2. Diploma – elvitelre lesz vagy itt fogyasztjuk?
3. Ezen a polcon van több készlet vagy Amazon?
4. Fogy az olcsó munkaerő, mi lesz?
5. Mi a közgazdászok Hippokratészi esküje?
3. Blokk
1. Az a művészet, amit senki sem ért, vagy az, amit mindenki?
2. Szexizmus -e az udvariasság?
3. Gazdagok a lelki szegények?
4. Mi a társadalmi érzékenység fokmérője?
5. Erkel, Luther és II. János Pál bemennek egy kocsmába… (folytasd!)
4. Blokk
1. Mi az, amiért felelős vagy?
2. Miért kelsz fel hétfő reggel?
3. Te meg miben hiszel?
4. Mivel küzdesz?
5. Ha beszólhatnál 3 évvel ezelőtti önmagadnak, mit vágnál a szemébe?

5. Blokk
1. Miről beszélgettél volna Heller Farkassal?
2. Te milyen 3 kérdést tennél fel a 2019-es felvételi kérdőívben?
3. 250 szavad maradt, kockáztass!
4. Motivációs levél (Kézzel írva! Tehát ezt csak március 19-én kell leadni.): Írd le a
leveledben, hogy miért szeretnél szakkollégista lenni, és miért a Heller Farkas
Szakkollégiumot választottad! Azt is írd le, hogy mit vársz a szakkollégiumtól, illetve
milyen terveid, elképzeléseid vannak a jövőbeni szakkollégiumi tevékenységeddel
kapcsolatban (min. 20 sorban)!
5. Lufi?! (Rajzolj!)

Köszönjük! :)

NYILATKOZAT
(A Heller Farkas Szakkollégiumba jelentkező hallgató számára.)

Alulírott

…………………………………………………………

nyilatkozom,

hogy

a

(név),

Budapesti

…………………
Corvinus

(Neptun

kód)

Egyetem

……………………………………………………………………………………………………………………………… (kar, szak)
szakos elsőéves hallgatója vagyok, amely szakomon tanulmányaimat a 2017/18-as
tanévben kezdtem meg.

……………………….., 2018. …………………. (hó) ……..…. (nap)

…………………………………………………………..
aláírás

