Kedves Érettségizők!
Talán magatokra ismertetek, amikor ennek a kis füzetnek a borítóján a tétovázó
végzős diákot megláttátok. Akárcsak ő, talán ti is tanácstalanul álltok az élet egyik
nagy útválasztója, a továbbtanulás előtt. Közeleg az érettségi, a néha kissé felhős,
néha sokkal felhőtlenebb diákévek vége, és döntenetek kell arról, hogy merre tovább…
A középiskola befejezésével sokféle választási lehetőség áll előttetek: szakmát
tanulhattok, jelentkezhettek főiskolára, egyetemre, de úgy is gondolhatjátok, hogy
elég volt már a sok tanulásból.
Mi, a Momentum Doctorandus tagjai úgy gondoljuk, hogy a tudomány érdekes,
a továbbtanulás, az ismeretszerzés gazdagítja az embert, az egyetemen töltött évek
életünk legszebb évei, és diplomával a kezünkben sokkal könnyebb meghódítani a
világot! Ezért döntöttünk úgy, hogy ebben a kiadványban olyan fontos és érdekes
információkat gyűjtünk össze számotokra, amelyek segíthetnek tájékozódni és dönteni arról, hogy merre induljatok tovább.
A kiadványban elsősorban a kárpátaljai magyar nyelvű szakokat ajánljuk figyelmetekbe, hiszen anyanyelven tanulni a legkönnyebb és a leghatékonyabb. De azt is
jól tudjuk, hogy Kárpátalján erre nincs olyan sok lehetőség, ezért jelentkezéskor
érdemes elgondolkodni azon is, hogy ukrán nyelven tanulható szakot válasszatok.
Dönthettek úgy is, hogy kiléptek az országhatárokon túlra, és Magyarországon, magyar nyelven kezditek meg felsőfokú tanulmányaitokat. Kiadványunkban ezért helyet kap az ukrajnai független tesztelés mellett a magyarországi emeltszintű érettségi bemutatása is.
Külön fejezetben foglalkozunk az ösztöndíj lehetőségekkel, és amint látni fogjátok, szorgalmas tanulás mellett számtalan forrásból lesz lehetőségetek zsebpénzetek
kiegészítésére. Figyelmetekbe ajánljuk szervezetünk Mentor Programját is, aminek
keretében olyan doktoranduszokkal vehetitek fel a kapcsolatot, akik szívesen segítenek eligazodni a felkészülés, a felvételizés időszakában, vagy az egyetemi évek alatt
fordulhattok hozzájuk ügyes-bajos kérdéseitekkel.

Végezetül egyetemistákat, főiskolásokat is megkértünk arra, meséljék el, miért
döntöttek úgy, hogy tovább tanulnak, és hogy hol kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat. Mások arról mesélnek, hogy utólag hogyan látják, segíti-e őket a megszerzett
diploma a boldogulásban? Amint a kötet végén olvasható interjúkból kiderül, továbbtanulni fontos és érdemes, hiszen nem csak a diploma, de a tapasztalatok, az
egyetemen, főiskolán szerzett barátok, a támogató tanárok mind-mind hozzájárulnak
ahhoz, hogy később sikeresek legyetek!
Reméljük, e kis kötet segít abban, hogy megtaláljátok a választ a kérdéseitekre!
Sok sikert kívánunk a felvételihez!
A Momentum Doctorandus csapata
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Az idén érettségizel és szeretnél továbbtanulni, de nem tudod pontosan, mi
a teendőd? Ebben a fejezetben igyekszünk számodra segíteni, hogy választ
találj felmerülő kérdéseidre.

Az első és legfontosabb tennivalód, hogy meghatározd a szakirányt, melyen tovább
kívánod folytatni tanulmányaidat egy felsőoktatási intézményben. Ismerkedj meg
az intézmény felvételi szabályzatával és tudd meg, hogy az általad választott szakra
mely vizsgatantárgyakból kell sikeres tesztvizsgát tenni és milyen meghatározott
pontszámot kell minimálisan elérni. Ezt a független vizsgaközpontok által kiadott
„szertifikát” bizonyítja.
2013-ban az emelt szintű érettségi eredményei egyben a felvételi vizsga pontszámai
is a felsőfokú tanintézményekben baccalaureus (BSc, Ba) vagy specialist minősítésű diplomát szerezni kívánó diákok számára, valamint a specialist vagy mester
(Magister, MSc) fokozat eléréséhez orvosi és állatorvosi szakirányban.
Tehát a legfontosabb teendőd, hogy bejelentkezz, azaz regisztráld magad az Ukrán
Oktatásminőségi Értékelő Központ nyilvántartásába! Minderre 2013. január 4. és
március 5. között van lehetőséged.

Jelentkezni elektronikus úton lehet a tesztközpont, az Ukrán Oktatásminőségi Értékelő Központ (Український центр оцінювання якості освіти) honlapján (http://
testportal.gov.ua).
Itt az emelt szintű érettségivel kapcsolatban minden információt megtalálsz.
Továbbá a Kárpátalján közvetlenül illetékes ivanofrankivszki regionális központ honlapján (www.test.if.ua) is tájékozódhatsz.
Az Ukrajna Oktatási és Tudományos, Ifjúsági és Sport Minisztériumának weboldalán
(http://www.mon.gov.ua/) is elérhetők a 2013-as felvételi eljárással kapcsolatos főbb
tudnivalók, és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola honlapja (http://
www.kmf.uz.ua) is tájékoztatja az érdeklődőket. A jelentkezéssel kapcsolatban útbaigazítást kérhetsz az iskolában tanáraidtól és a Rákóczi Főiskola Felvételi Irodája is
szívesen nyújt számodra segítséget. Bátran fordulhatsz hozzájuk!

A http://testzno.com.ua weblapon pedig a 2013-as követelményeknek
megfelelő online teszteket gyakorolhatsz ukrán nyelven.

Minden olyan személy, aki rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal (атеcтат про повну
загальну середню освіту) vagy egy középfokú oktatási intézmény (középiskola, gimnázium, líceum vagy szakközépiskola) végzős, kibocsátó osztályának bejegyzett diákja
(hallgatója).

Első lépésben válaszd ki azokat a tantárgyakat, melyekből emelt szintű érettségit szeretnél tenni a független vizsgaközpontban.
Ezt követően az Ukrán Oktatásminőségi Értékelő Központ honlapján, a Regisztráció
menüpont http://testportal.gov.ua/register/ alatt letölthetsz egy ingyenes alkalmazást
(ZNO2013Reg.exe), amely lépésről lépésre végigvezet és segít a regisztrációban.
Töltsd ki és a végén nyomtasd ki a bejelentkező kártyát!

A bejelentkezéshez szükséges:
személyigazolvány (a személy teljes nevét, születési dátumát, az igazolvány számát, fényképét tartalmazó oldala); azok, akik 2012. szeptember 1-ig még nem
kapták meg személyigazolványukat születési anyakönyvi kivonat másolatát, azaz
a keresztlevél másolatát mellékeljék; érettségi bizonyítvány másolata (betétlap
nélkül). Ha nincs ilyen dokumentumod, de 2013-ban fogsz érettségizni, akkor
csatolni kell a tanintézmény által kiállított igazolást (mintáját a független vizsga-

központok dolgozták ki, letölthető a www.testportal.gov.ua honlapról);
kettő darab 3×4 cm méretű fénykép;
amennyiben olyan egészségügyi problémák merülnek fel, melyek akadályoznak
abban, hogy emelt szintű érettségit tégy a független vizsgaközpontokban, úgy
erről az egészségügyi intézmény által kiadott igazolást is csatolni kell;
azon személyek részére, akik idegen nyelvű dokumentumokkal rendelkeznek,
azokat le kell fordíttatni az államnyelvre és a törvényben előírt módon hitelesíteni
kell;
a bejelentkező kártya;
a dokumentumok fénymásolatán fel kell tüntetni, hogy az eredetivel azonos és alá
kell írnod;
legkésőbb 2013. március 5-ig a fentebb felsorolt és kitöltött papírokat, okiratokat
postázd a regionális független vizsgaközpont címére (letölthető a
www.testportal.gov.ua/index.php/text/regions címen) lehetőleg ajánlott levélként.

A független vizsgaközpontban történő emelt szintű érettségire való bejelentkezésed
elfogadásának megerősítését a nevedre szóló levélben megküldött „szertifikát” igazolja.
Amennyiben a bejelentkezéstől számított három héten belül nem kapsz semmilyen
értesítést arról, hogy a jelentkezésed érvényes, fordulj a megfelelő regionális központhoz, ahol telefonon kérhetsz információt (www.testportal.gov.ua honlapon megtalálhatod a regionális központokat és annak telefonszámait).
Amennyiben elutasító levelet kapsz a vizsgaközponttól, pótold az elutasítást kiváltó
hiányosságokat és újra küldd meg a regionális központhoz a regisztráláshoz szükséges
iratokat.
Amennyiben az eredetileg kiválasztott tantárgyak helyett más tantárgyból szeretnél
vizsgázni, vagy a korábban leadott személyes adataidon szeretnél változtatni, újra be
kell jelentkezned, megküldve a regionális központnak a bejelentkezéshez szükséges

okiratokat, valamint a már korábban megkapott regisztrációt igazoló „szertifikátot”.
A regisztrációs adatokban történő változásokat legkésőbb március 19-ig (postai bélyegző kelte) lehet benyújtani.
Ne halaszd a jelentkezésedet az utolsó napra. Ez további nehézségeket okoz mind számodra, mind a központok munkatársai számára.

Nem történik meg a független vizsgaközpontban való regisztrálásod, amennyiben:
nem csatolsz minden iratot, melyek a bejelentkezéshez szükségesek;
nem helyesen töltöd ki a bejelentkező kártyát;
nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntetsz fel a bejelentkező kártyán;
a jelentkezésedet határidő lejárta után nyújtod be.
A független vizsgaközpontban tett bejelentkezésed elutasításáról ajánlott levélben
kapsz értesítést.

Kárpátalján segítséget kaphattok:
A Munkácsi Városi Tanács Oktatásügyi Módszertani Osztályán (Методичний
кабінет управління освіти, Мукачівської міської ради Закарпатської
області) az alábbi címen: 89600 Munkács, Puskin utca 2.
Fogadó napok: hétfő-péntek 8:00-17:00 közép európai idő szerint. Ebédidő:
12:00-13:00
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felvételi Irodájában az alábbi
címen: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Fogadó napok: hétfő-péntek 8:00-17:00 közép európai idő szerint valamint szombat 8:00-12:00

2013-ban, minden szakra kötelező ukrán nyelv és irodalom vizsgát
kell tenned, ami mellé még legalább két tantárgyat kell választanod.

A minden szakra kötelezően előírt ukrán nyelv és irodalom
tesztvizsga mellett az alábbi tárgyak közül választhatsz:
ukrán nyelv és irodalom
Ukrajna története
egyetemes történelem (világtörténelem)
matematika
biológia
földrajz
fizika
kémia
orosz nyelv
idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol)
világirodalom
A kiválasztott tantárgyak száma maximum 4 lehet.
A magyar nyelv idén sem lehet választható tantárgy.

Egyáltalán nem mindegy. Mielőtt kiválasztod, milyen tantárgyakból szeretnél vizsgázni, meg kell nézned, hogy az általad választott főiskola vagy
egyetem milyen teszteket (szertifikátokat) fogad el a jelentkezés során azokra a
szakokra, melyeket választottál. Erről az intézmények honlapján lehet tájékozódni. Fontos, hogy minden általad választott felsőoktatási intézmény felvételi

követelményeit ellenőrizd, hiszen előfordulhat, hogy ugyanarra a szakra eltérő
minimális pontszámot állapít meg az adott egyetem.

A független vizsgaközpontokban az érettségi vizsgákra 2013. január
4-én 9:00 órától 2013. március 5. 24:00 óráig lehet bejelentkezni.

Egyszerre 5 különböző intézménybe és azokon belül 3 szakra is benyújthatod
jelentkezésedet.
Az egyazon szakra nappali és levelező tagozatra benyújtott
jelentkezés egyetlen jelentkezésnek számít. Ha tehát egy felsőoktatási
intézményen belül mondjuk történelem szakra nappali és levelező
tagozatos képzésre is jelentkezel, akkor az csak egynek számít.
Ha kiszámolod, ez összesen 15 különböző lehetőséget jelent számodra.
Ha például biológia szakon szeretnél továbbtanulni, elsősorban arról kell tájékozódnod, hogy melyik intézményben képeznek biológusokat. Másrészt, hogy egyes
intézmények hány hallgatót vehetnek fel erre a szakra, azaz hány hely van?
Mennyibe kerül, azaz mekkora a költségtérítés összege? Végül pedig, hogy a kötelező ukrán nyelv és irodalom mellett milyen szertifikátokat kell benyújtanod és
milyen minimális pontszámokat kell elérned a tesztvizsgákon?

A jelenleg hatályos ukrán törvények szerint, felsőoktatási intézménybe csak az jelentkezhet, aki részt vesz a független tesztelésen. Tehát
ne hagyd ki, ne foszd meg magad a lehetőségtől!

Az Oktatási Minisztérium által előírt szaktárgyból legalább 140, a másik két tantárgyból minimum 124 pontot kell elérned. Azonban ha ügyes vagy és a profil tárgyból
legalább 170 pontos, vagy annál is jobb eredményt érsz el, az egyik nem szaktárgyból
124 pontnál kisebb pontszámmal is benyújthatod jelentkezési kérelmedet Ukrajna
felsőoktatási intézményeibe. Például, ha történelem szakra szeretnél jelentkezni, ehhez szükséged van: ukrán nyelv és irodalom, Ukrajna története és világirodalom vagy
idegen nyelv vizsgára. Ebből Ukrajna története számodra profiltárgyként szerepel
majd. Tehát ha Ukrajna történetéből 170 vagy több pontot szerzel, akkor pl. ukrán
nyelvből lehet kevesebb, mint 124 pontod is.
Előfordulhat, hogy egyes intézmények máskép állapítják meg az elérendő minimum
pontszámokat, ezért érdemes megnézni az intézmények felvételi szabályzatát.

Az Ukrajna története, az egyetemes történelem (világtörténelem), a matematika, a biológia, a földrajz, a fizika és a kémia teszteket a jelentkezők kérésére lefordítják magyar
nyelvre is. Az ukrán nyelv és irodalom, az orosz nyelv, az idegen nyelv (angol, német,
francia, spanyol) és a világirodalom vizsga feladataiból nem készül fordítás.
Újdonság az előző évekhez képest, hogy azok a vizsgázók, akik nem ukrán nyelven szeretnék megírni a dolgozatokat, a teszteket már csupán anyanyelvükön kaphatják meg.

Igen, ukrán nyelv és irodalomból mindenképp kell vizsgáznod, illetve Ukrajna
történetéből, vagy világirodalomból megszerzett szertifikát mellett helyben, a
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, illetve UNE magyar karán
tehetsz felvételi vizsgát magyar nyelvből. Ha magyar szakra jelentkezel, ebből
a tárgyból kell elérned a szaktárgyakból minimálisan előírt 140 pontot.

Az Oktatási Minisztérium előírásai szerint 2013-ban június 3. és 27. között kerülnek
megszervezésre a vizsgák a független tesztközpontokban.
A vizsgák időpontjai:
kémia

június 3.

ukrán nyelv és irodalom

június 5–6.

idegen nyelv

június 8.

orosz nyelv

június 10.

matematika

június 12–13.

földrajz

június 15.

világtörténelem

június 17.

Ukrajna története

június 19–20.

fizika

június 22.

biológia

június 25.

világirodalom

június 27.

A vizsgázók előreláthatólag július 7-ig értesülhetnek arról, milyen eredményeket értek el a tesztelésen.

A felsőoktatási intézmények július 1. és 31. között várják a nappali tagozatra jelentkező továbbtanulni vágyó diákokat.
Ez a határidő csak azokra vonatkozik, akik „szertifikát” alapján első évfolyamra jelentkeznek. A levelező tagozaton, illetve speciális esetekben szakonként
ez változhat. A jelentkezési határidőket tekintve mindenképp olvassátok el és figyeljétek a választott felsőoktatási intézmény felvételi tájékoztatóját!

A 2008-ban, 2009-ben, 2010-ben, 2011-ben és 2012-ben megszerzett
szertifikátok továbbra is érvényesek, és ha az ott megszerzett pontszámok és
tantárgyak ezt lehetővé teszik, ezek alapján is lehet jelentkezni.

„

” молодший

спеціаліст)
Azok, akik az idén vagy a korábbi években már megszerezték az „ifjú szakember” (молодший спеціаліст) szintű végzettséget Ukrajnában, szertifikát benyújtása
nélkül az intézményben tett felvételi vizsga alapján is felvételt nyerhetnek a felsőoktatásba, ha rokon szakra jelentkeznek. Az egyes felsőoktatási intézmények, felvételi szabályzatuk 3. számú mellékletében felsorolják, hogy az intézmény milyen
szakjaira milyen „ifjú szakember” (молодший спеціаліст) diplomával nyerhetnek
felvételt a diákok anélkül, hogy részt kellene venniük a független tesztelésen.
Például a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola http://www.kmf.uz.ua
honlapján található felvételi szabályzat 3. mellékletéből kiderül, hogy akik a Munkácsi Tanítóképzőben korábban középfokú (vagyis „ifjú szakember”/молодший
спеціаліст) diplomát szereztek, a főiskola számos szakára akár a II. évfolyamra is
felvételt nyerhetnek anélkül, hogy részt kellene venniük a független tesztelésen.

Azok, akik 2007-ben vagy a korábbi években, továbbá akik
2013-ban Ukrajnán kívül szereztek érettségi bizonyítványt,
szertifikátok benyújtása nélkül, az intézményben tett felvételi vizsgák alapján nyerhetnek felvételt.
Amennyiben mégis részt vettek a független tesztelésen, az
ott szerzett eredmények alapján is felvételt nyerhetnek.

Ha sikeresen túljutottál a független tesztvizsgákon, rengeteg továbbtanulási lehetőség közül választhatsz. Ezek között vannak olyanok is, amelyeket magyarul végezhetsz anélkül, hogy el kellene költöznöd Kárpátaljáról.
Ebben a fejezetben ezeket a továbbtanulási lehetőségeket mutatjuk be!

Magyar nyelvű felsőoktatást Kárpátalján két intézményben találhatunk.
Egyikük a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, amely 1996-ban jött
létre a Kárpát-medence első államilag elismert magyar tannyelvű önálló felsőoktatási
intézményeként .
Az intézményről ezen a honlapon tudhatsz meg többet: www.kmf.uz.ua

Államilag akkreditált felsőoktatási intézményben, az állami intézményekével azonos diplomát szerezhetsz.
Ukrajnában egyedülálló módón nappali tagozaton tandíjmentes képzésben vehetsz részt.
Anyanyelveden tanulhatsz.
Életteli magyar kulturális- és közélet vár rád a főiskolán és a városban.
Kényelmes elhelyezés vár kétágyas, zuhanyzós kollégiumi szobákban.
Emelt óraszámban sajátíthatsz el egy idegen nyelvet, például az angolt, és tanulhatod Ukrajna államnyelvét, az ukránt is.

A másik ilyen intézmény az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kara, melynek egyes szakjai (mint a magyar filológia) több évtizedes múltra tekintenek vissza, de mai formáját 2008-ban nyerte el.
Jelenleg a karon négy szakon lehet magyar nyelven tanulni.
Az intézményről az alábbi honlapokon tudhatsz meg többet:
www.univ.uzhgorod.ua/departments/humanitar/
www.magyarkar-une.com

Egy nagy múltú, Kárpátalja legmagasabb kvalifikációjú egyetemén tanulhatsz.
Államilag elismert diplomát szerezhetsz.
A tantárgyak többségét anyanyelveden sajátíthatod el.
A magyar nyelv mellett, az államnyelvismereted is fejlődhet a karon tartott ukrán nyelvű kurzusok által, melyek segítségével könnyebben érvényesülhetsz
majd a hazai munkaerőpiacon.
Államilag garantált ösztöndíjat kapsz (740-1200 hr/hó) a tanulmányi átlagtól
függően.
Kollégiumi lakhatást biztosítanak számodra.

Neked ajánljuk, ha…
nem felejtetted el, milyen volt gyermeknek
lenni
a játékos gondolkodás nem áll messze tőled
szeretsz gondoskodni a gyerekekről
van érzéked a neveléshez
kreatív vagy
jó kézügyességed van
szeretsz rajzolni, énekelni, játszani
felelősségtudó, türelmes és elhivatott vagy

Főbb tantárgyak, amelyekbe betekintést
nyerhetsz tanulmányaid során:
pszichológia
pedagógia
gyermekirodalom
anyanyelv és anyanyelvi tantárgypedagógiai
ének-zene és annak tantárgy-pedagógiája
természetismeret tantárgy-pedagógia
matematikai készségfejlesztés
rajz és annak tantárgy-pedagógiája

Milyen tárgyakból kell
emeltszintű érettségit tenned?
Ukrán nyelv és irodalom
(124)
BIOLÓGIA (140)
Matematika vagy Ukrajna
története (124)

Tandíj egy tanévre:
nappali 0 UAH
levelező 2700 UAH

Keretszámok:
25-25 hely nappali és
levelező tagozaton (BA)

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
dolgozhatsz óvónőként állami vagy magán óvodában
lehetsz óvodában vezető,
óvodaigazgató
lehetsz bébiszitter, au pair

Neked ajánljuk, ha…
szereted a gyerekeket
szereted a matekot, a nyelveket és az irodalmat is
érthető formában el tudod magyarázni a
világ bonyolult dolgait
örömmel vezetnél be kisdiákokat az írás és
olvasás világába

Főbb tantárgyak:
pszichológia
pedagógia
gyermekirodalom
anyanyelv és tantárgy-pedagógiája
ének-zene és tantárgy-pedagógiája
természetismeret és tantárgy-pedagógiája
matematika és tantárgy-pedagógiája
rajz és tantárgy-pedagógiája
magyar irodalom

Milyen tárgyakból kell
emeltszintű érettségit tenned?
Ukrán nyelv és irodalom
(124)
MATEMATIKA (140)
Biológia vagy Ukrajna
története (124)

Tandíj egy tanévre (BA):
nappali 0 UAH
levelező 2900 UAH
Tandíj egy tanévre (Specialist):
nappali 0 UAH
levelező 3020 UAH

Keretszámok:
40-40 hely nappali és levelező
tagozaton (BA)
40-40 hely nappali és levelező
tagozaton (Specialist)

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
lehetsz tanító elemi osztályokban
dolgozhatsz szervező tanárként
lehetsz napközis nevelő
lehetsz szakkörvezető

Neked ajánljuk, ha…
érdekel a múlt, a különböző történelmi korok
könnyen tájékozódsz az
időben
van érzéked az összefüggések meglátásához
szeretnéd megérteni a jelen történéseit is

Milyen tárgyakból kell emeltszintű érettségit tenned?
Ukrán nyelv és irodalom
(124)
UKRAJNA TÖRTÉNETE
(140)
Világtörténelem vagy Idegen
nyelv (124)

Főbb tantárgyak a KMF-en:
régészet
világtörténelem az ősközösségi rendszerektől az ókoron át napjainkig
Ukrajna Története
Magyarország története
történelem tantárgy-pedagógia
historiográfia
politológia
szociológia
antropológia
néprajz
Főbb tantárgyak az UNE-n:
világtörténelem az ősközösségi rendszerektől az ókoron át napjainkig
archeológia
Oroszország történelme
forrástan
történelmi honismeret
a történelem oktatásának módszertana
kulturológia
a jogismeret alapjainak oktatási módszertana
Magyarország történelme és kultúrája
a történelem elmélete és módszertana
a demokrácia alapjai

Tandíj egy tanévre a KMF-en (BA):
nappali 0 UAH
levelező 4070 UAH
Tandíj egy tanévre az UNE-n (BA):
államilag támogatott keret: 0 UAH
nappali 9500 UAH
levelező 5330 UAH
Tandíj egy tanévre a KMF-en (Specialist):
nappali 0 UAH
levelező 4250 UAH
Tandíj egy tanévre az UNE-n (Specialist):
államilag támogatott keret: 0 UAH
nappali 6600 UAH
levelező 4000 UAH
Tandíj egy tanévre az UNE-n (Magiszter):
államilag támogatott keret: 0 UAH
nappali 9900 UAH
levelező 5900 UAH

Keretszámok a KMF-en:
25-25 hely nappali és levelező tagozaton (BA)
25-25 hely nappali és levelező tagozaton (Specialist)
Keretszámok Az UNE-n:
25-20 hely nappali és levelező tagozaton (BA), ebből
19 hely államilag finanszírozott nappali tagozaton

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
történelem tanár
bölcsész
múzeumvezető
régész
kutató
levéltáros
idegenvezető

Neked ajánljuk, ha…
szereted az angol nyelvet és kultúrát
érdeklődsz az angol és amerikai irodalom
iránt
szívesen utazol, társalogsz idegen nyelven
nem csak művelni, de tanítani is szeretnéd
ezt a nyelvet

Főbb tantárgyak:
angol nyelvtan
világirodalom
angol és amerikai irodalom
az ideg nyelv tanításának
tantárgy-pedagógiája
általános nyelvészet
fonetika
stilisztika
országismeret
beszédgyakorlat

Milyen tárgyakból kell
emeltszintű érettségit tenned?
Ukrán nyelv és irodalom
(124)
IDEGEN NYELV (angol)
(140)
Ukrajna története vagy
Világirodalom (124)

Tandíj egy tanévre BA:
nappali 0 UAH
levelező 4070 UAH

Keretszámok:
50-50 hely nappali és
levelező tagozaton (BA)

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
lehetsz angol tanár iskolákban, de adhatsz magánórákat is
dolgozhatsz nyelvész kutatóként
a tudásodat tolmácsként vagy fordítóként is alkalmazhatod
dolgozhatsz nyelviskolában
lehetsz idegenvezető

Neked ajánljuk, ha…
jó alapokkal rendelkezel ukrán nyelvből
szereted az ukrán irodalmat és kultúrát
te magad is szeretnél hozzájárulni, hogy
jobban oktassák az államnyelvet a magyar iskolákban

Főbb tantárgyak:
mai ukrán nyelv
gyermekirodalom
világirodalom ókortól a kortársig
ukrán irodalom a kezdetektől napjainkig
kárpátaljai ukrán irodalom
általános nyelvészet
szociolingvisztika
nyelvtörténet
nyelvjárástan
az ukrán nyelv tanításának módszertana
magyar anyanyelvűeknek

Milyen tárgyakból kell emeltszintű
érettségit tenned?
UKRÁN NYELV ÉS IRODALOM (140)
Idegen nyelv vagy orosz nyelv
(124)
Ukrajna története vagy világirodalom (124)

Tandíj egy tanévre (BA):
nappali 0 UAH
levelező 4070 UAH
Tandíj egy tanévre
(Specialist):
nappali 0 UAH
levelező 4250 UAH
Keretszámok:
50-50 hely nappali és levelező
tagozaton (BA)
50-50 hely nappali és levelező
tagozaton (Specialist)

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
lehetsz ukrán nyelv és irodalom tanár, tarthatsz magánórákat
alkalmazhatnak tolmácsként, fordítóként is
dolgozhatsz nyelviskolában
részt vehetsz különböző határ menti együttműködésekben,
vagy konzulátusi munkakörökben

Neked ajánljuk, ha…
érdekel a kultúra, a nyelv és az irodalom
szomjazod a kulturális tudást
elhiszed, hogy a nyelvészet sokkal több,
mint az unalmas grammatika órák az
iskolában
tudományos ismeretekre vágysz anyanyelvedről
szereted a magyar irodalmat és a világirodalmat
szeretsz olvasni, s ezt az élményt másokkal is megismertetnéd
nem csak művelni, de tanítani is szeretnéd anyanyelvedet
közölnivalód van a nagyvilággal, s ezt
újságban, esetleg más tömegtájékoztatási egységben szeretnéd megtenni
hozzá akarsz járulni a kárpátaljai magyarság nemzeti identitása megőrzéséhez

Milyen tárgyakból kell emeltszintű érettségit
tenned?
Ukrán nyelv és irodalom (124)
MAGYAR NYELV (140)
Ukrajna története vagy Világirodalom (124)

Főbb tantárgyak a KMF-en:
mai magyar nyelv
gyermekirodalom
világirodalom ókortól a kortársig
magyar irodalom a kezdetektől
napjainkig
kárpátaljai magyar irodalom
általános nyelvészet
szociolingvisztika
nyelvtörténet
nyelvjárástan
nyelvpolitika
néprajz
a magyar nyelv, a magyar irodalom és a világirodalom tanításának módszertana
valamint más modern nyelv- és
irodalomtudományi tárgyak

Tandíj egy tanévre a KMF-en (BA):
nappali 0 UAH
levelező 4070 UAH
Tandíj egy tanévre az UNE-en (BA):
államilag támogatott keret: 0 UAH
nappali 4200 UAH
levelező 2550 UAH
Tandíj egy tanévre a KMF-en (Specialist):
nappali 0 UAH
levelező 4250 UAH
Tandíj egy tanévre az UNE-en (Specialist):
államilag támogatott keret: 0 UAH
nappali 3540 UAH
levelező 3000 UAH
Tandíj egy tanévre az UNE-en (Magiszter):
államilag támogatott keret: 0 UAH
nappali 4400 UAH
levelező 3200 UAH

Főbb tantárgyak az UNE-en:
mai magyar nyelv
magyar irodalomtörténet
bevezetés a nyelvtudományba
bevezetés az irodalomtudományba
bevezetés a finnugorisztikába
helyesírási gyakorlat
magyar nyelvtörténet
nyelvjárástan
anyanyelvi és irodalmi tantárgypedagógia
stilisztika és nyelvművelés
észt nyelv
a retorika alapjai
szociolingvisztika
irodalomelmélet
a kortárs irodalom aktuális kérdései
a világirodalom története

Keretszámok a KMF-en:
50-50 hely nappali és levelező tagozaton (BA)
50-50 hely nappali és levelező tagozaton (Specialist)
Keretszámok az UNE-en:
45-45 hely nappali és levelező tagozaton (BA), ebből 84 hely nappali és levelező
tagozaton (BA) államilag
finanszírozott
40-40 hely nappali és levelező tagozaton (Specialist),
ebből 5-2 hely nappali és
levelező tagozaton
(Specialist) államilag finanszírozott
5-5- hely nappali és levelező
tagozaton (Magiszter), ebből
5-2 hely nappali és levelező
tagozaton (Magiszter) államilag finanszírozott

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
lehetsz magyar nyelv és irodalom tanár
dolgozhatsz egy újságnál,
lehetsz nyelvi lektor
lehetsz kiadványszerkesztő
lehet belőled irodalmár/
nyelvész kutató is
lehetsz fordító, tolmács
jó magyar nyelvtudásodat
hivatali ügyintézőként is
alkalmazhatod
könyvtári dolgozóként is jó
eséllyel alkalmazhatnak
dolgozhatsz nyelviskolában

Neked ajánljuk, ha…
érdekel a téged körülvevő élővilág
szívesen tanulmányozod az élő környezetet
tiszteled a növényeket és az állatokat
kíváncsi vagy az emberi szervezet működésére és a kisebb-nagyobb élőlények sajátosságaira
szeretsz a gyakorlatban bizonyítékot szerezni a világ dolgainak működésére

Főbb tantárgyak:
botanika
anatómia
genetika
zoológia
mikrobiológia
növényfiziológia
citológia
természetvédelem
ökológia

Milyen tárgyakból kell emeltszintű érettségit tenned?
Ukrán nyelv és irodalom
(124)
BIOLÓGIA (140)
Fizika vagy Kémia (124)

Tandíj egy tanévre (BSc):
nappali 0 UAH
levelező 4070 UAH
Tandíj egy tanévre
(Specialist):
nappali 0 UAH
levelező 4250 UAH

Keretszámok:
25-25 hely nappali és levelező tagozaton (BSc)
25-25 hely nappali és levelező tagozaton (Specialist)

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
lehetsz kutató egy biológiai intézetben vagy laboratóriumban
lehetsz biológia tanár
foglalkozhatsz természetvédelemmel

Neked ajánljuk, ha…
lelkesedsz a természetjárásért
szeretnéd megismerni bolygódat - a Földet
szívesen böngészed a Világatlaszt
érdekel a világ országainak természetvilága
és gazdasága
érdekel a meteorológia, szeretnéd tudni a
másnapi időjárást
szívesen gyűjtesz köveket, és kíváncsi
vagy, mit mesélnek
a vizek nyelvét is beszélni akarod
szívesen jársz a csillagokban

Főbb tantárgyak:
meteorológia
geológia
geomorfológia
vízföldrajz
népességföldrajz
csillagászat
talajtan
a világ országainak
gazdaságföldrajza
a világ országainak
természetföldrajza
Kárpátalja földrajza
térképtan

Milyen tárgyakból kell
emeltszintű érettségit tenned?
Ukrán nyelv és irodalom
(124)
FÖLDRAJZ (140)
Ukrajna története vagy
Matematika (124)

Tandíj egy tanévre:
nappali 0 UAH
levelező 4070 UAH
Keretszámok:
25-25 hely nappali és
levelező tagozaton (BSc)

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
dolgozhatsz kutatóként egy
földrajzi intézetnél
lehetsz földrajz tanár
foglalkozhatsz természetvédelemmel, turisztikával, idegenvezetéssel
dolgozhatsz egy meteorológiai
mérőállomáson
részt vehetsz expedíciókon
utazhatsz ég és föld középpontja felé

Neked ajánljuk, ha…
szeretnéd matematikai ismereteidet elmélyíteni
szeretnéd megismerni a matematika történetét
érdekel a számítógépes hálózatok kiépítése, üzemeltetése, karbantartása
elsajátítanád az alapvetőbb programozási nyelveket

Milyen tárgyakból kell emeltszintű
érettségit tenned?
Ukrán nyelv és irodalom (124)
MATEMATIKA (140)
Fizika vagy Idegen nyelv (124)

Főbb tantárgyak a KMF-en:
diszkrét matematika
analitikus geometria
gráfelmélet
matematikai analízis
algebra
számrendszerek
számítógépes alapismeretek
programozási nyelvek
numerikus módszerek
Főbb tantárgyak az UNE-en:
matematikai analízis
felsőbb matematika
analitikus mértan
differenciális összehasonlítás
differenciális mértan
informatika és programozás
a matematikai fizika módszerei
valószínűség-elmélet

Tandíj egy tanévre a KMF-en (BSc):
nappali 0 UAH
levelező 4070 UAH
Tandíj egy tanévre az UNE-en (BSc):
államilag támogatott keret: 0 UAH
nappali 5500 UAH
levelező 3300 UAH
Tandíj egy tanévre a KMF-en (Specialist):
nappali 0 UAH
levelező 4250 UAH
Tandíj egy tanévre az UNE-en (Specialist):
államilag támogatott keret: 0 UAH
nappali 5700 UAH
levelező 3500 UAH
Tandíj egy tanévre az UNE-en (Magiszter):
államilag támogatott keret: 0 UAH
nappali 6400 UAH
levelező 3700 UAH

Keretszámok a KMF-en:
25-25 hely nappali és levelező tagozaton (BSc)
25-25 hely nappali és levelező tagozaton (Specialist)
Keretszámok az UNE-en:
25 hely nappali tagozaton (BSc), ebből 12 hely államilag finanszírozott

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
lehetsz matematika vagy informatika tanár
dolgozhatsz rendszergazdaként
vállalhatsz munkát laboratóriumban, kutatóintézetben
lehetsz kutató, elméleti tudós

„

”

Neked ajánljuk, ha…
megismernéd az univerzum minden részecskéjét
képletekben gondolkodsz
szeretnéd látni a fizika mélyebb
összefüggéseit
szeretnél fizikai kísérleteket magad is kipróbálni
szeretnél kísérleti berendezéseket
tervezni, építéséhez, üzemeltetni

Főbb tantárgyak:
mechanika
molekuláris fizika és termodinamika
elektromosság és mágnesesség
optika
elméleti mechanika

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
fizika tanár
laboráns természettudományos kutatóintézetben
kutató-fejlesztő ipari vállalatoknál

Milyen tárgyakból kell emeltszintű érettségit tenned?
Ukrán nyelv és irodalom (124)
FIZIKA (140)
Kémia vagy Matematika (124)

Tandíj egy tanévre (BSc):
államilag támogatott keret: 0 UAH
nappali 5300 UAH
Tandíj egy tanévre (Specialist):
államilag támogatott keret: 0 UAH
nappali 5500 UAH
Tandíj egy tanévre (Magiszter):
államilag támogatott keret: 0 UAH
nappali 6180 UAH

Keretszámok:
25 hely nappali tagozaton (BSc),
ebből 8 hely államilag finanszírozott

Ha végigböngészted a Kárpátalján található magyar vagy részben magyar nyelvű felsőoktatás kínálta lehetőségeket, valamint az Ukrajnában
folyó képzéseket, és mégsem találod az „igazit”, akkor a magyarországi
továbbtanulás lehetőségét is megfontolhatod!

Nem könnyű feladat eldönteni, hogy milyen szakot válassz magadnak.
Mielőtt döntesz, érdemes figyelembe venned:
az egyéni, szakmai érdeklődésed;
a szak presztízsét és használthatóságát;
az adott szak és szakma pénzkereseti lehetőségeit;
hiánypótló szerepét Kárpátalján;
ösztöndíj-lehetőségeket;
bekerülési lehetőségeket.

a magyarországi felsőoktatási intézmények egyes szakjaira történő felvételihez
meghatározott tantárgyakból kell érettségi vizsgát tenni (az érettségi vizsga lehet
ukrajnai is, amennyiben elfogadtatod Magyarországon);
egyes szakoknál kötelező az emelt szintű érettségi megléte (az adott egyetem honlapján vagy a minden évben megjelenő Felsőoktatási Tájékoztató könyvben erről
részletesebben tájékozódhatsz);
jelentkezési adatlap megfelelő kitöltése (jelentkezési lap Magyarország Oktatási
Hivatalában, bármely magyarországi postán vagy a Felsőoktatási Tájékoztató
könyvből is beszerezhető);
csatolandó dokumentumok (érettségi bizonyítvány másolata, középiskolai bizonyítvány utolsó két évének másolata, nyelvvizsga bizonyítvány, OKJ-s bizonyítvány másolata) határidőre való eljuttatása (feltöltése).

Mielőtt jelentkezel érdemes utánanézned, hogy az adott évben
Magyarországon hány tantárgyból kell érettségi vizsgát tenned, s
azok megfelelnek-e az ukrajnai érettségi vizsgakövetelményeknek!

Emelet szintű érettségit érdemes legalább egy tantárgyból tenned, így
megnövelheted bekerülési esélyeidet.
Mivel külföldi állampolgárként jelentkezel, ezért az emelt szintű érettségit
Magyarországon kell teljesítened. A bejelentkezéssel és helyszínnel kapcsolatban Magyarország Oktatási Hivatalához kell fordulnod!
http://www.oktatas.hu/

A csatolandó dokumentumoknál mindenképp figyelj arra hogy hiteles magyar nyelvű fordítást kell feltöltened és eljuttatnod az illetékesekhez!
Az általános felvételi eljárás menete a következő:
felvi.hu, e-felvételi indulása: 2013. február 1.
jelentkezési határidő: 2013. március 1.
e-felvételi hitelesítési határideje: 2013. március 11.
regisztrációs csomagok kiküldése: 2013. május közepe
2013. június 5-ig kell beküldeni azon dokumentumok másolatait,
amelyek a jelentkezés benyújtásakor, azaz legkésőbb 2013. március 1
-ig nem álltak még a jelentkező rendelkezésére
adatmódosítás, sorrendmódosítás, dokumentumpótlás: 2013. július
10.
ponthatárok megállapítása: 2013. július 24.

a) Elektronikus (on-line)
Jelentkezhetsz elektronikusan az e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztrációt követően lehet igénybe venni.
fontos, hogy létező e-mailcímet adj meg, amit rendszeresen ellenőrzöl is, hiszen a
hivatalos értesítések, felszólítások, tájékoztatások oda érkeznek majd;
nem elegendő a pontszámításhoz szükséges eredmények rögzítése az űrlapon, eze-

ket a megfelelő dokumentumok másolatával – a felületre feltöltve vagy postai
úton – igazolni kell;
az eljárási díj befizetése: március 1. (csak kétféle módon történhet: folyószámláról banki átutalással vagy dombornyomott v. virtuális bankkártyás fizetéssel);
hitelesíteniük kell a jelentkezést (kétféle módon: az Ügyfélkapu regisztrációval
(www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu) vagy postán beküldött hitelesítő lappal.
Határidő: 2013. március 11. A jelentkezési szándék a hitelesítés után válik érvényessé;
amennyiben hitelesítetted már a jelentkezésedet, de a jelentkezési határidő lejárta
előtt még szeretnéd módosítani az adataidat, akkor újra kell hitelesítened.

Az elektronikus jelentkezést Ügyfélkapus jóváhagyással vagy
a Hitelesítő adatlap kinyomtatásával, aláírásával, valamint az
Oktatási Hivatal 1380 Budapest, Pf. 1190 címre történő postai
megküldésével lehet érvényesíteni!

b) Papír alapon
Hagyományos „papír alapú” jelentkezés a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon.
a középiskolai eredmények, illetve érettségi vizsgaeredmények, valamint a többletpontokra vonatkozó információk esetében csak akkor tüntesd fel az adatokat a
felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon, ha rendelkezel már az eredményt igazoló dokumentummal, és annak másolatát csatolni is tudod a jelentkezési laphoz;
a Tájékoztatónak két kötete van (érettségizetteknek-diplomásoknak). Amennyiben mindkét kötet kínálatából szeretnél megjelölni jelentkezési helyeket (BA-t és
MA-t is), azokat egységes rangsorban, egy felsőoktatási felvételi jelentkezési
lapon kell feltüntetni. De értelemszerűen egy felvételi eljárásban egy képzésre
nyerhetsz felvételt.
a befizetés módja: „sárga csekk” befizetésével vagy folyószámláról banki átutalással.

Hagyományos felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon történő jelentkezés esetén a felvételi jelentkezési kérelmet az e
célból megadott – és a felsőoktatási felvételi jelentkezési laphoz
mellékelt – borítékon is szereplő Oktatási Hivatal 1380 Budapest,
Pf. 1190 postacímre kell beküldeni . A lap beszerezhető az
Educatio Nonprofit Kft. által üzemeltetett ügyfélszolgálaton is
(1122 Budapest, Maros utca 19-21.)

személyes adatok;
a megpályázott jelentkezési helyeket a kért elbírálási
sorrendben (5 helyet lehet bejelölni);
a pontszámításhoz szükséges különböző tanulmányi
és egyéb eredményeket: pl. középiskolai eredmények,
érettségi vizsgaeredmények, többletpontokra vonatkozó információk.

A 2013. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban legfeljebb 5 (öt) jelentkezési hely jelölhető meg. Amennyiben a
jelentkező ugyanazon jelentkezési hely mindkét finanszírozási
formáját is megjelöli, akkor az a maximálisan megjelölhető jelentkezési helyek számát tekintve egy jelentkezési helynek tekintendő.

Az eljárási díjak típusai
alapdíj;
kiegészítő díj;
külön eljárási díj (amennyiben egészségügyi és pályaalkalmassági, gyakorlati, illetve mesterképzésben felvételi vizsgát tartanak, ezért külön eljárási díjat
kérhetnek).
A felsőoktatási felvételi eljárás alapdíját és a kiegészítő díjat az Oktatási
Hivatalhoz, a külön eljárási díjat pedig az azt megállapító felsőoktatási intézményhez kell befizetni.
Az eljárási díjak összege
9 000 Ft alapdíjért legfeljebb három képzés megjelölésére van lehetőség.
Valamennyi további jelentkezésért 2 000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni az
alapdíjon felül.
Amennyiben ugyanannak a jelentkezési helynek az állami ösztöndíjas és
önköltséges formáját is megjelölöd – azaz megegyezik az intézmény, kar, szak,
képzési szint, munkarend, képzési hely és nyelv, csak a ﬁnanszírozási forma tér
el –, azt két sorban kell feltüntetnie a jelentkezéskor, ám a felvételi eljárási díj
befizetése szempontjából ez egy jelentkezési helynek minősül.

a felvételi összpontszámot 400 + 100 pontos pontszámítási rendszerben számítják
ki, tehát új, 500 pontos rendszerben;
tanulmányi pontok (max. 200 pont), az érettségi pontok (max. 200 pont), többletpontok (max. 100 pont) .

Többletpont adható:
emelt szintű érettségi vizsgaeredményért, vizsgatárgyanként 50 pont (ha az
érettségi pontot a legalább 40 %-os emelt szintű érettségi eredményeiből számítják), max. 100 pont adható.
nyelvtudásért: B2/középfokú komplex nyelvvizsga: 28 pont; C1/felsőfokú
komplex nyelvvizsga: 40 pont ; államilag elismert nyelv, vagy azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum, max. 40 pont. adható.
hátrányos helyzetű (20 pont), halmozottan hátrányos helyzetű (40 pont), fogyatékossággal élő (40 pont), gyermekét gondozó (40 pont), max. 40 pont adható.

A 2013-as évtől kezdve az Ukrajnában szerzett érettségi bizonyítvány vagy oklevél felsőfokú nyelvvizsgaként való elismertetése is lehetséges, amennyiben a tanuló legalább két éven keresztül legalább egy
közismert tantárgyat ukrán nyelven hallgatott. Javasolt igazolást kérni
arról, mely tárgyakat hallgattátok államnyelven.
Nem magyar állampolgárok esetében, magyarországi közoktatási vagy
felsőoktatási intézményben, magyar nyelven folytatott és befejezett
tanulmányokat igazoló érettségi bizonyítvány vagy oklevél, államilag
elismert magyar, mint idegen nyelv egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.

Jogviszonyok
Beiratkozást megelőzően kell megkötni a hallgatói szerződést (állami ösztöndíjas
képzés esetén). A szerződés szerint a képzési idő dupláját kell majd magyar joghatóság alatt ledolgozni;
A kedvezménytörvény hatálya alá eső határon túli magyar egyetemisták esetében
a képzési idő dupláját a szülőföldön is van mód ledolgozni;

A költségtérítés formái
magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató
magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgató
önköltséges/tandíjas hallgató

Ha sikeresen vetted a felvételivel járó akadályokat, bejutottál valamely
egyetemre, akkor arra is lehetőséged nyílik, hogy kiegészítő zsebpénzként
ösztöndíjra pályázz. Ebben a fejezetben szülőföldi és magyarországi ösztöndíj lehetőségeket sorakozatunk fel!

Ha Ukrajnában kezded el felsőfokú tanulmányaidat, akkor mind állami, mind pedig
a magyar nemzetiségű diákok számára létrehozott ösztöndíjakban is részt vehetsz!

Ukrajna az államilag támogatott felsőoktatási intézményben felvett diákjai számára
biztosítja ezt az ösztöndíjat, akik a felvételi alapján elérték az egyes szakok meghatározott ponthatárait. Az ösztöndíj mértéke a tanulmány ideje alatt változhat a tanuló
teljesítményének a függvényében. Az Ukrán Miniszteri Kabinet 2012. július 25-ei
döntése alapján az ösztöndíjak összegét az addig hatályban lévőkhöz képest 37,5 %al megemelte. Ennek értelmében a technikumokban 200 UAH-ról 275-re, az I-II.
akkreditá-ciós szinttel rendelkező intézményekben 400-ról 550 UAH-ra, illetve a IIIIV. akkreditációs szintű intézményekben 530-ról 730 UAH-ra emelkedett az ösztöndíj összege.
Az Ungvári Nemzeti Egyetem állami ösztöndíjáról bővebben itt olvashattok:
www.univ.uzhgorod.ua/news/read/1358

Az ösztöndíjat 2002-ben indították azzal a céllal, hogy segítsék az ukrajnai fiatalok
szociális helyzetét és önmegvalósítását, művészi és szellemi képességeik fejlesztését,
gyakorlati és elméleti kutatási eredményeik hasznosítását. A támogatásra pályázhat
minden 14-35 év közötti ukrán állampolgár.
Részletek itt: http://dsmsu.gov.ua

Az ösztöndíj célja, hogy elősegítse a külhoni magyarok hallgatói mobilitását és kapcsolattartását az anyaországgal, valamint elősegítse a hazai értelmiség utánpótlását.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a szülőföldi felsőoktatási intézmény nappali munkarendű aktív BA, BSc vagy Magiszteri/Specialista képzésben (vagy az ösztöndíj céljából
szüneteltetett) hallgatói jogviszonnyal vesznek részt. A megpályázott képzési idő
alatt egy magyarországi felsőoktatási intézmény magyar állami ösztöndíjjal támogatott, nappali munkarendű alap-, egységes(osztatlan) vagy mesterképzéses szakján
teljes szemeszteres részképzésben kívánnak tanulmányokat folytatni.
Részletek: www.martonaron.hu

A pályázatok minden évben kétszer: november-december folyamán, valamint júniusban kerülnek meghirdetésre. Érdemes figyelni a Balassi Intézet,
valamint a GENIUS Jótékonysági Alapítvány honlapját.
www.martonaron.hu,
www.genius-ja.uz.ua

A pályázat célja, hogy támogassa és ösztönözze a magyar nemzetiségű és magyar
nyelvű jogászképzést. Minden olyan ukrán állampolgárságú magyar nemzetiségű személy pályázhat, aki a szülőföldi (ukrajnai) állami felsőoktatási intézményben alap
vagy mester szintű, esetleg osztatlan (egyetemi szintű) jogászképzésben nappali tagozaton aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik
Részletek:
http://bgazrt.hu/tamogatasok/sajto/dr_szasz_pal_szulofoldi_jogasz_osztondij/

Ha egy magyarországi egyetem hallgatója lettél, akkor érdekesek lehetnek számodra az
alábbi lehetőségek is.

Az ösztöndíj célja, hogy támogassa a kárpátaljai magyar értelmiség képzését és utánpótlását. Az ösztöndíjra magyarországi nappali munkarendű államilag finanszírozott
képzésben a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács által támogatásra javasolt szakokon tanuló fiatalok pályázhatnak, a felvételük évében.
A pályázat kiírója az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet, szülőföldi lebonyolító a GENIUS Jótékonysági Alapítvány
Részletek: .www.martonaron.hu

Central European Exchange Program for University Studies (Közép-Európai
Felsőoktatási Csereprogram).
Célja, hogy a felsőoktatás területén együttműködő partner intézmények között
lehetővé tegye oktatói és hallgatói mobilitások lebonyolítását, nyelvi- és szakmai
kurzusok, nyári egyetemek, valamint hallgatói kirándulások szervezését, támogassa hosszú távú szakmai együttműködések kialakulását a térségben, ezzel elősegítve Közép-Európa stratégiai szerepének erősödését.
Jelenleg a következő országok akkreditált felsőoktatási intézményeibe lehet utazni CEEPUS támogatással: Albánia, Ausztria, Bosznia-Herce-govina, Bulgária,
Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Magyarország,
Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia.
Részletek itt: www.tpf.hu

Az Erasmus ösztöndíj a legnépszerűbb és legkönnyebben elérhető külföldi részképzést és/vagy szakmai gyakorlatot biztosító lehetőség.
Az Erasmus Program az Európai Bizottság Life Long Learning Programjának része, amelyben az Európai Unió 27 tagállama az Európai Gazdasági Térség további
tagállamai, illetve a tagjelölt Horvátország és Törökország vesz részt.
Mikor, hova?
A pályázás feltétele 2 lezárt félév, legkorábban BA másodéven pá-lyázhatsz és
legkorábban BA harmadév őszi félévében utazhatsz ki.
Hogy hol, melyik országban, melyik egyetemen tanulhatsz majd, azt a saját egyetemetek kétoldalú megállapodásai/szerződéseinek a megléte határozza majd meg.
Pályázati előfeltételek:
korábban nem vettél részt az Erasmus programban;
magyar vagy EU-s állampolgárság vagy tartózkodási/letelepedési engedélyed
van;
legalább 2 teljesített félév;
aktív hallgatói jogviszony az „Erasmus” félévre.
Az Erasmus Programban részvevő és pályázaton nyertes hallgatók, külföldi tanulmányaik előtt előzetes intenzív nyelvi felkészítő kurzuson vehetnek részt. A nyelvi
kurzusok általában 3 hétig tartanak.
Részletek itt: www.esn.org/

Érdemes a saját egyetemeden/tanszéked honlapján rákeresve alaposan végigtanulmányozni, hogy milyen külföldi egyetemekkel/tanszékekkel/
szakokkal áll szerződésben az intézmény. Itt derül ki az is, hogy hány hallgatót
tud fogadni egy célegyetem.

A Balassi Intézet (www.bbi.hu/hu) és a Tempus Közalapítvány (www.tka.hu)
közös ösztöndíja a Campus Hungary, amellyel rövid tanulmányutak mellett
szakmai gyakorlatra, illetve csoportos tanulmányutakra pályázhattok.
Szakmai gyakorlat
A szakmai gyakorlat minimum 2, maximum 6 hónapra szól, pályázhattok bármely olyan külföldi céghez, illetve intézményhez (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.), amelyet a küldő intézményetek jóváhagyott. A nyertes pályázó havi 150 000 Ft, 165 000 Ft vagy 180 000 Ft ösztöndíjban részesül.
Csoportos tanulmányút
A csoportos tanulmányút minimum 5 naptári napra (konferencia esetén minimum 3 munkanapra), maximum 1 hónapra szól. A csoport minimum 5, maximum 15 főből állhat. A nyertes csoport hallgatói személyenként 75 000 Ft – 250
000 Ft ösztöndíjban részesülhetnek.
Rövid tanulmányút
A Rövid Tanulmányút minimum 5 naptári napra (konferencia esetén minimum 3
munkanapra), maximum 1 hónapra szól. Bármely olyan külföldi intézménybe
lehet pályázni (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.), amelyet a hallgató küldő intézménye jóváhagyott. A nyertes pályázó
75 000 Ft – 250 000 Ft ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj más EU-s pályázati
támogatással nem vonható össze.
Részletek itt: www.campushungary.hu

Ezer kérdésed lenne a felvételivel kapcsolatban, de nem tudod, kihez
fordulhatsz? Talán mi tudunk segíteni…

Meghatározó az ember életében, milyen irányba indul el az érettségit követően. A
felsőoktatás palettája rendkívül széles, és a későbbi karrier-lehetőségeket illetően
egyáltalán nem mindegy, melyik egyetemre és milyen szakra nyújtod be jelentkezésedet. A körültekintő választás segíthet későbbi karriered megalapozásában.
Ha még nem tudod, hogy merre lenne érdemes elindulnod, vagy egyszerűen csak elvesztél a sok lehetőség között, és fogalmad sincs, kihez fordulhatnál iránymutatásért,
keress minket bátran!

A Momentum Doctorandus a kárpátaljai magyar doktoranduszok és aspiránsok szervezete. Tagjaink között olyan hallgatókat találsz, akik Ukrajnában vagy Magyarországon végzik PhD-tanulmányaikat, azaz már sikeresen túljutottak az egyetemi és
főiskolai tanulmányok buktatóin és tudományos pályára léptek. Csapatunkat történészek, szociológusok, nyelvészek, biológusok, közgazdász, fizikus vagy épp földtudományokkal foglalkozó fiatal kutatók alkotják, akik tanulmányaik mellett már elhelyezkedtek a munka világában. Mentor Programunkat azért hoztuk létre, hogy
átsegítsük a fiatalabb generációt, azaz Titeket a felvételi megmérettetés és a felsőfokú tanulmányok megkezdésekor felmerülő nehézségeken. Úgy gondoljuk, megszerzett tapasztalataink révén segíthetünk leküzdeni a pályaválasztással kapcsolatos bizonytalanságokat. Hogy hogyan tudsz kapcsolatba lépni velünk, egyáltalán milyen
kérdésekkel fordulhatsz hozzánk, arról a következő oldalakon olvashatsz.

Fordulj hozzánk ha…
bizonytalan vagy abban, hogy milyen szakmát érdemes választanod…
tisztában vagy vele, miből vagy jó, de nem tudod, milyen szakokra jelentkezhetsz tudásoddal…
érdekel a bölcsészet vagy a természettudomány, de hogy mire is számíthatsz
majd pl. angol vagy biológia szakon, elképzelésed sincs…
nem vagy benne biztos, hogy magyar anyanyelvűként ukrán nyelvű vizsgákon is
megállod a helyed…
szeretnél nyelvvizsgázni, de nem tudod, hol lenne erre lehetőséged…
problémád van a jelentkezés adminisztratív részével…
épp fogalmad sincs, vajon mi fán terem a BA/BSc/Specialist/MSc...

A következő oldalakon a Momentum Doctorandus mentorait mutatjuk be. Röviden
olvashatsz arról, hogy hol fejezték a középiskolát, egyetemet, hol és milyen területen
végzik kutatásaikat, és hogy pontosan miben tudnak neked segíteni. Megtalálod mentoraink e-mail címét is: várják leveleid, kérdéseid!
Ha mégsem találtál megfelelő segítőre, írj a Mentor Program Facebook oldalára!
Megtalálsz minket Momentum Doctorandus Mentor Program néven.

Ha érdekel a BIOLÓGIA, és minden, ami hozzá kapcsolódik…
Név: Balázs Beatrix
Középiskola: Beregszászi Egészségügyi Szakközépiskola
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem, Biológiai Kar
PhD-tanulmányok: Ungvári Nemzeti Egyetem, Botanika
Tanszék
E-mail cím: balazsbeatrixx@gmail.com
… ha érdekel a biológia, a növények vagy a mikrobiológia, szeretnél ezen a területen
Ukrajnában tovább tanulni és ezzel kapcsolatban kérdéseid vannak, fordulj hozzám
bátran!

Név: Jevcsák Melinda
Középiskola: Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola
Egyetem: Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar
PhD-tanulmányok: Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola
E-mail cím: jevmelinda@citromail.hu
… ha a jövődet a kertészettudományi szférában képzeled el, érdekel a kertészkedés,
növénytermesztés, a növények sokfélesége, élete és biológiája, de nem tudod, mit tanulhatsz ezen a szakon, vagy hogy milyen kilátásaid vannak a diploma megszerzését követően, kérdéseiddel fordulj hozzám bizalommal!

Ha érdekel a FÖLDRAJZ, és minden, ami hozzá kapcsolódik…
Név: Hadnagy István
Középiskola: Jánosi Középiskola
Egyetem: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Ternopili Nemzeti Pedagógiai Egyetem
PhD tanulmányok: Debreceni Egyetem, Földtudományok Doktori Iskola, meteorológia
E-mail cím: hadistvan@gmail.com
… ha érdekel az időjárás, az éghajlatváltozás, a megújuló energiaforrások hasznosításának kérdése, vagy ha tanácsra, útmutatásra van szükséged a meteorológia vagy földrajz
szakirányú felvételihez, fordulj bátran hozzám!

Név: Kovály Katalin
Középiskola: Jánosi Középiskola
Egyetem: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola,
Ungvári Nemzeti Egyetem
PhD tanulmányok: Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK,
Földtudományi Doktori Iskola
E-mail cím: kovaly.katalin@gmail.com
… ha érdeklődsz a földrajz iránt, és ezzel kapcsolatos kérdéseid vannak, ha szeretnéd
megtudni egyáltalán miért érdemes a földrajz szakirányt választanod, fordulj hozzám
bizalommal!

Név: Kolozsvári István
Középiskola: Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Eger
Egyetem: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
PhD tanulmányok: Debreceni Egyetem, Juhász-Nagy Pál
Doktori Iskola, hidrobiológia
E-mail cím: kolozsvaros@gmail.com
…ha érdekel környezeted és a természet sokszínűsége, a folyók, tavak, erdők és rétek
élővilága, ha szeretnél eligazodni a biológia és környezettudományok rendszerében, ha
mindezekkel kapcsolatban megválaszolatlan kérdéseid merülnének fel, fordulj hozzám
bizalommal!

Ha szeretnél IDEGEN NYELVEKET tanulni, érdekel a nyelvészet, vagy épp külföldi tanulmányútra mennél…
Név: Ferenc Viktória
Középiskola: Sislóci Dobó István Középiskola
Egyetem: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
PhD-tanulmányok: Pécsi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola
E-mail cím: fevikt@gmail.com
… ha érdekel az angol nyelv, külföldi tanulmányutat tervezel, vagy a kisebbségi oktatás,
a tannyelv és a nyelvoktatás formái , azok társadalmi hatásai foglalkoztatnak, szívesen
segítek néhány kérdésedre választ találni!

Név: Molnár Anita
Középiskola: Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium
Egyetem: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
PhD-tanulmányok: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola,Magyar nyelvészet, Szociolingvisztika
E-mail cím: m.molnar.anita@gmail.com
… ha érdekel a nyelvészet, s főként a nyelvészet kapcsolata a szociológiával, egyáltalán, hogy mire jó a nyelvészet, bátran keress!

Név: Nagy Enikő
Középiskola: Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium
Egyetem: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Ungvári Nemzeti Egyetem
PhD tanulmányok: Eötvös Loránd Tudományegyetem, PPK,
Neveléstudományi Doktori Iskola
E-mail cím: nokine86@gmail.com
… ha érdekel az angol nyelv és nyelvvizsgázni szeretnél felvételi előtt, de nem tudod, hol
és milyen nyelvvizsgát válassz, mi a számodra ideális, bátran fordulj hozzám! Igyekszem
minden kérdésedre választ találni!

Név: Séra Magdolna
Középiskola: Nagyberegi Református Líceum
Egyetem: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
PhD tanulmányok: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori
Iskola, Szocilingvisztika
E-mail cím: sera.dusi@gmail.com
… ha érdekel a nyelvészet, az ifjúsági és civil szféra, valamint a magyarországi felvételi/
érettségi eljárás, a helyi és külföldi ösztöndíj-lehetőségek, bátran keress engem!

Név: Vavrincsik Regina
Középiskola: Munkácsi 5. szamú általanos oktatási iskola
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem
PhD tanulmanyok: 2013-tól egyesült Ungvári Nemzeti
Egyetem, üzleti idegen nyelv tanszék
E-mail cím: regi9v@gmail.com
… ha érdekel az angol nyelv, foglakoztatnak a kommunikációs elméletek és azok gyakorlati felhasználhatósága, fordulj hozzám a tanácsért!

Ha imádod a TÖRTÉNELMET, és szeretnél történészi pályára lépni…
Név: Kosztyó Gyula
Középiskola: Técsői Magyar Tannyelvű Református Líceum
Egyetem: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.
PhD tanulmányok: Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Történelemtudományi Doktori Iskola. Politika-, régió- és gazdaságtörténeti műhely.
E-mail cím: gyuszi21@vipmail.hu
... ha érdekel Kárpátalja 20. századi történelme, ha kérdések merülnek fel benned a történelem tanulás értelméről, használhatóságáról napjainkban, vagy ha egy kis segítség,
útbaigazítás kell az egyetemi felvételihez, bátran és bizalommal fordulj hozzám!

Név: Szőlősi Nóra
Középiskola: Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium
Egyetem: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola,
Ungvári Nemzeti Egyetem
PhD tanulmányok: Eötvös Loránd Tudományegyetem, BTK,
Történelemtudományi Doktori Iskola
E-mail cím: szolosi.nora@gmail.com
… ha jövőben szeretnél történelmet tanulni, de nem tudod, hogy hol és melyik egyetemre
érdemes jelentkezned, ha kíváncsi vagy, hogy hogyan kaphatsz ösztöndíjat, akkor fordulj
hozzám bátran!
Név: Tutuskó Ágnes
Középiskola: Munkácsi Szent István Líceum
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem
PhD tanulmányok: Pázmány Péter Katolikus Egyetem,
Történelemtudományi Doktori Iskola
E-mail cím: agnes.tutusko@gmail.com
… ha érdekel a történelem, s főleg a dualizmus kori Kárpátalja története, vagy ha érettségizni szeretnél történelemből, fordulj hozzám bizalommal!
Ha az IRODALOM a mindened…
Név: Fazekas Andrea
Középiskola: Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem
PhD tanulmányok: Debreceni Egyetem, Irodalomtudományok
Doktori Iskola
E-mail cím: andrea.fazekas11@gmail.com
… ha érdekel az irodalom, a magyar, illetve a határon túli magyar irodalom helyzete,
vagy ha tanácsra, útmutatásra van szükséged a magyar nyelv és irodalom szakirányú
felvételihez, fordulj hozzám bizalommal!

Név: Horváth Attila
Középiskola: Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem
PhD tanulmányok: Debreceni Egyetem, Irodalomtudományok Doktori Iskola
E-mail cím: karpatikaligula@gmail.com
… ha érdekel a világ, mint olvasat, ha már sejted, hogy az irodalom egy egészebb életszemlélet felé vihet, vagy érdekelnek a magyar szak interdiszciplináris kutatási lehetőségei, illetve szívesen kutatnál akár csapatban is, ne habozz kérdezni!

Ha az ÜZLETI

VILÁGBAN mozgolódnál szívesebben
Név: Hidi Ágnes
Középiskola: Nagydobronyi Középiskola
Egyetem: Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar
PhD-tanulmányok: Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskola
E-mail cím: agnes.hidi@gmail.com

… ha a jövődet a gazdasági szférában képzeled el, ha érdekel a pénzügyi világ, a közgazdaságtan, de nem tudod, mit tanulhatsz ezen a szakon, vagy nem tudod, milyen kilátásaid vannak a diploma megszerzését követően, akkor hozzám fordulhatsz kérdéseiddel

Egyszerűen keress rá a Facebookon a Momentum Doctorandus
Mentor Program névre, és kérd felvételedet a csoportba!
Ezt az oldalt azért hoztuk létre, hogy egy olyan közösséget alakítsunk ki, ahol közvetlenül kapcsolatba léphetsz bármely mentorunkkal és diáktársaiddal is. Az üzenőfalon felteheted azokat a
kérdéseket, amelyekre többektől várnál választ.
Megoszthatod diáktársaiddal a felvételire való készülődés tapasztalatait, a
legújabb információkat, nosztalgiázhatsz a boldog középiskolai évekről,
de akár „csak úgy” kiadhatod a fáradt
gőzt is, ha már eleged van a tanulásból

A GENIUS Jótékonysági Alapítvány 2011- től működteti az ún. ,,Tehetségpont" programot, mely során
Kárpátalján nyolc központban működtet tehetséggondozó műhelyt. A program során felmerült az egyes
tehetséges középiskolások egyéni, vagy kiscsoportos,
távoktatásban működő tehetséggondozásának lehetősége. Ezt kárpátaljai fiatal kutatókat, oktatókat, mester
- vagy doktori képzésben tanuló vagy azt már befejezett fiatalok segítségével kívánjuk megvalósítani, akik saját tudományáguk, esetleg
szűkebb kutatási területükhöz kapcsolódóan vállalják tehetséges kárpátaljai középiskolások mentorálasát.
A mentorálás ebben az esetben azt jelentené, hogy a mentorok által előre megadott
kutatási, oktatási projektre jelentkezhetnének azok a 9-11. osztályos kárpátaljai középiskolások, akik a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elmúlt évi vetélkedőin
jól szerepeltek. A mentor programot 2013 márciusa és júliusa között tervezzük megvalósítani, mely során a mentorok egy kisebb középiskolás csoporttal (vagy akár
egy tanulóval) dolgozhatnának együtt, elektronikus, távoktatási rendszerben (de
akár személyesen is) egy olyan projekten, mely a tanulók tudomány iránti érdeklődését és tantárgyi tudását is mélyítheti, és három hónap alatt kivitelezhető. Az érdeklődő fiatalokat szeretettel várjuk!

A következő oldalakon olyan egyetemisták és főiskolások osztják meg veled élményeiket, tapasztalataikat, akik egy-két éve kezdték meg felsőfokú
tanulmányaikat. Olvashatsz arról, hogy mi alapján választották azt a szakot, amelyen jelenleg tanulnak, hogyan emlékeznek vissza a felvételi vizsgára, és most milyen egyetemistának lenni .

Név: Tóth Anita
Szak: történelem
Intézmény: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Évfolyam: IV

Milyen szakos/évfolyamos vagy most? Miért választottad ezt a szakot, ezt a
főiskolát?
Történelem szakos hallgató vagyok, jelenleg negyedik évfolyamon. A jelentkezésnél nem igazán volt kérdés, hogy milyen szakra fogok jönni, hiszen az érettségi
vizsgám is a történelem volt, valamint gimnáziumi éveim alatt is ez a tárgy állt a
legközelebb hozzám. Miért a főiskola? A válasz egyszerű: közel volt a lakhelyemhez, tudtam, hogy ezzel nem akasztok szüleim vállára egy komoly anyagi terhet,
valamint az sem volt mellékes, hogy itt a tudást részesítették előnyben az anyagiakkal szemben.
Honnan értesültél erről a szakról, a főiskoláról?
Ha jól emlékszem, akkor tanárok jöttek népszerűsíteni a tanintézményt, de mivel itt
éltem/élek a városban, már korábban is hallottam a főiskoláról.
Hol jártál középiskolába?
A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumot végeztem el.
Milyen emlékeid vannak a felvételiről? Milyen volt?
A mi esetünkben nem is volt konkrétan szó felvételi vizsgáról, hiszen az érettségin
szerzett pontszámok alapján történt a besorolás. Anno több szakra is beadtam a
kérelmem, s miután megtudtam, hogy felvettek egy darabig két szakon, pluszban az
ukránon is tanultam. A kezdeti lelkesedés azonban hamar alábbhagyott, miután nem
igazán tudtam számomra megfelelően összeegyeztetni az órákat, így a hozzám közel álló történelem szak mellett döntöttem.

Hogy érzed magad most a főiskolán? Milyen a légkör? Milyen főiskolásnak
lenni?
Erre csak annyit tudok mondani, hogy nagyon fog hiányozni! Habár nem egyszer
voltak ébren töltött éjszakáim egy-egy vizsgaidőszak miatt, gyakran voltak összeütközések a csoporttársakkal, mégis jó érzéssel fogok minden egyes napra visszagondolni. Szeretem az itteni légkört, a szakom tanárait, akik fáradságos munkát
nem sajnálva vesződtek sokszor velünk :)
Van-e ösztöndíjad?
Ösztöndíjban nem részesülök.
Ki tudod-e egészíteni a zsebpénzedet? Tudsz-e dolgozni, akár alkalmi munkaként is?
Általában minden nap reggeltől késő délutánig bent vagyok, így nem igazán jut idő
a munkára, habár nem is igazán lenne rá lehetőség.
Hol szeretnél élni, mit szeretnél dolgozni a diploma megszerzése után?
Azt még nem tudom, hogy merre sodor az élet és hol fogok élni, csak annyi biztos,
hogy a tanulmányaimat folytatni fogom, remélhetőleg külföldön. A cél az ELTE
vagy a Debreceni Egyetem Doktori Iskolája, de addig még sokat kell tanulnom...
Mi volt eddig a legkedvesebb élményed a fősulin?
Huuu, legkedvesebb élményem? Nehéz kérdés... nem is igazán volt legkedvesebb,
csak sok jó élmény, például a különböző konferenciák, ahol mindig a történészek
vettek részt a szervezésben, vagy a terepgyakorlatok, amelyek felejthetetlenek máig is …
Te mit tanácsolnál egy most felvételizni készülő diáknak?
A tanácsom az lenne, hogy mielőtt bárhová is elindul, olyan szakot válasszon,
amely igazán érdekli és amelyre nem rest időt és fáradságos munkát fordítani, s
természetesen amellyel a későbbiekben is foglalkozni akar. Ami pedig a tanintézményt illeti, mérlegeljen, hogy a diploma vagy a használható tudás jelenti számára
a lényeget. Végezetül üzenem mindenkinek, aki a főiskolát fogja választani, hogy
lehet, hogy néha elege lesz a tanulásból és a vizsgákból, ennek ellenére egy olyan
légkörben tölthet el 4-5 évet, ahol mindig az fog számítani, mennyit tud, ahol felejthetetlen emlékeket szerezhet és sok igaz barátot!!!

Név: Kurtyák Ádám
Szak: történelem-földrajz
Intézmény: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Évfolyam: IV

Milyen szakos/évfolyamos vagy most? Miért választottad ezt a szakot? Ezt a
főiskolát?
Jelenleg Történelem IV/8, de tavaly fejeztem be a Földrajzot. Már a gimnáziumban
döntöttem erről a párosításról, mivel jól kiegészítik egymást. A földrajz átfogó,
mindenre kiterjedő tudást ad, és választ ad a "hogyan" kérdésre; a történelem viszont a "miért"-re kérdez rá, így a kettő - humán és reál tantárgy - nagyszerűen kiegészíti egymást. A főiskola az egyetlen magyar nyelvű felsőoktatási intézmény
Kárpátalján, emellett szülővárosomban van, nem utolsó sorban pedig gazdaságos
(olcsó).
Honnan értesültél erről a szakról, a főiskoláról?
Főiskoláról érkezett tanársegédektől, illetve gimnáziumi megkeresésük útján.
Hol jártál középiskolába?
Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium.
Milyen emlékeid vannak a felvételiről? Milyen volt?
A nagyfokú úgymond "biztonsági" előkészületek miatt eléggé feszült légkör alakult
ki, emellett elvárt lett volna az utazás biztosítása, hasonlóan az ukrán tannyelvű
iskolákéhoz, ahol rendőri kíséretet is adtak az iskolabuszhoz; ehelyett a Munkácsra
való felutazás önköltségből valósult meg (2008).
Hogy érzed magad most a főiskolán? Milyen a légkör? Milyen főiskolásnak
lenni?
A tanárok többségével jó viszonyt ápolok, sokan közvetlenek a diákokhoz, és nem
csak a fiatalabb generáció! Ennek ellenére természetesen megmarad a tanár-diák
hierarchia. Csoporttársak, évfolyamtársak, illetve a kollégisták esetében is elmondható a jó viszony megléte.

Van-e ösztöndíjad?
Nem részesülök ösztöndíjban.
Ki tudod-e egészíteni a zsebpénzedet? Tudsz-e dolgozni pl. akár alkalmanként
is?
Igen, van rá lehetőség, alkalmanként el is vállalok némi munkát a kollégiumi szállás fedezésére (250 UAH).
Hol szeretnél élni, mit szeretnél dolgozni a diploma megszerzése után?
Tovább szeretnék tanulni Magyarországon, és megszerezni a PhD-t, mellyel mindenképp hazai környezetben szeretnék elhelyezkedni, vagyis Kárpátalján.
Mi volt eddig a legkedvesebb élményed a fősulin?
A legélménydúsabbat emelném ki inkább, amelyek a földrajzi terepgyakorlatok
alkalmával valósultak meg (kárpátaljai, ukrajnai, illetve sok más fakultatív túra).
Te mit tanácsolnál egy most felvételizni készülő diáknak?
Ragadjon meg minden kínálkozó lehetőséget, mert nagyon sok adódik majd
(pályázatok, szakmai tapasztalat elmélyítése: szakkollégiumok, terepgyakorlatok,
stb.), persze ehhez nem árt kitűzni már legalább 2.-3. év folyamán, milyen szakirányban szeretne elhelyezkedni a hallgató. Ezenfelül nagyon fontosnak tartom a
nyelvtanulást is, mivel ezzel sokan küzdenek, de a fősuli alatt el lehet mélyíteni
önszorgalomból az ukrán és az angol nyelvet.

Név: Debreceni Kamilla
Szak: magyar történelem
Intézmény: UNE Magyar Tannyelvű Humán- és
Természettudományi Kar
Évfolyam: I

Miért a magyar történelem szakot választottad, és az Ungvári Nemzeti Egyetemet?
Amikor az egyetemeket néztem, akkor nem ez az egyetem volt a célom. Először
nem is Ukrajnában akartam egyetemre járni, hanem Magyarországon, de aztán pár
dolog miatt meggondoltam magam. A történelem szakot két dolog miatt választottam. Az egyik az, hogy a középiskolában a tanárom remek előadó volt, és lehetetlen volt nem megszeretni a történelmet. A másik az, hogy mindig érdekeltek a múlt
eseményei, a királyok élete, a régészek munkája, a hadvezérek stratégiái, diktátorok céljai stb. Az egyetemet igazából a közelsége miatt és a többiek véleménye
miatt választottam. Hisz annak, aki magyar nyelven szeretne tanulni Kárpátalján
annak két lehetősége van. Ungvári Nemzeti Egyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Én mindkettőre jelentkeztem, mindkét helyre felvettek és
mindkét hely diákjának mondhatom magam.
Honnan értesültél erről a szakról, az egyetemről?
Az iskolámba jöttek agitálni az egyetemre, és a szakra is. Természetesen előtte is
hallottam már róla.
Hol jártál középiskolába?
Csapon. A Csapi 2. számú középiskolába (Gróf Széchenyi István Középiskola)
Milyen emlékeid vannak a felvételiről? Milyen volt?
A felvételi elég macerás volt. Sok papír, sok mászkálás. Egy az egyetemen tanuló
barátnőm segített kitölteni mindent, mert egyedül sokkal lassabb lett volna. Az
egyetemen 3 szakra adtam be a jelentkezésemet. Szinte minden ukrán szakra egy
diákot ültettek be, akinek elvileg segítenie kellett volna a kitöltésben, de ehelyett
csak elvárta, hogy mindent egyedül csináljak. Ez nem tetszett.

Hogy érzed magad most az egyetemen? Milyen a légkör? Milyen egyetemistának lenni?
Tetszik az egyetem. Bevallom őszintén a légkör a legjobb. A csoporttársaim aranyosak és kedvesek, rögtön összebarátkoztunk. A diákszövetség tagokról nem is
beszélve. Ők könnyítették meg leginkább a beilleszkedést. A felsősök pedig már
az első hetekben beavattak minket néhány titkos részletbe, amit tudni kell a tanárokról és az egyetemi életről.
Van-e ösztöndíjad?
Ösztöndíjasként kerültem be és a vizsgák után sem vesztettem el.
Ki tudod-e egészíteni a zsebpénzedet? Tudsz-e dolgozni pl. akár alkalmanként is?
Mivel beutazó vagyok, ezért leginkább az ösztöndíjamat utazgatásra költöm. Diákigazolványos kedvezmény csak a vonatra érvényes, így nem tudok mindig kedvezményesen utazni. A buszokon teljes árat kell fizetni, ami nem olcsó. Dolgozni nem
szeretnék, szerencsére nem is szorulok rá.
Hol szeretnél élni, mit szeretnél dolgozni a diploma megszerzése után?
A diploma megszerzése után a televíziós szakmában szeretnék elhelyezkedni. Az,
hogy itt helyezkednék el vagy máshol, az a munkalehetőségtől függ. Mostani álláspontom szerint inkább máshol kezdenék hozzá a karrierépítéshez. Sokszor gondolkoztam Magyarországon, de más országon is gondolkoztam: pl. Anglia.
Mi volt eddig a legkedvesebb élményed az egyetemen?
A legkedvesebb élményem az volt, amikor beválasztottak a KMDFKSZ elnökségi
csapatába. Megtisztelőnek éreztem, hogy annyi elsős közül engem tartottak a legmegfelelőbbnek. Alig várom, hogy több és több feladatot kapjak, amivel meg tudom mutatni rátermettségemet.
Te mit tanácsolnál egy most felvételizni készülő diáknak?
Azt, hogy az emeltszintű érettségire nagyon készüljenek fel és ne vicceljék el a
felvételit. Az egész jövőjük múlik azon, hogy 17 évesen milyen döntést hoznak.
Minden lehetőséget vegyenek fontolóra és ne siessék el a választást. Az olyanoknak, akiknek ezen az éven nem sikerül bekerülni oda, ahova szerettek volna, azoknak azt, hogy sosem késő. Mindig van esély újrakezdeni.

Hogyan birkóznál meg a nyelvi nehézségekkel, ha ukrán tannyelvű szakot választottál volna?
Bizonyára nehéz lenne azt a tananyagot rögtön elsajátítani, amit addig magyar nyelven tanultam, de előbb vagy utóbb belejönnék. Hisz tanultam ukránt és az emeltszintűt is sikeren letettem. Nem mondom, lennének először nyelvi problémák, de az akaraterőn múlik szerintem minden.

„A sikereimhez kétségtelenül hozzájárult a főiskola a tudással és a szemlélettel, amit ott
magamba szívtam. Még ma is nagyban meghatároz, hogy ott tanultam, illetve meghatároznak azok az emberi kapcsolatok, amelyeket ott kötöttem.”
Név: Bátyi Szilvia
Diploma: Specialist, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola (2007)
Szak: angol-történelem
Foglalkozás: egyetemi tanársegéd (Pannon Egyetem
Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet)
Egyéb: kutató

Jelenleg a veszprémi Pannon Egyetem oktatója vagy… Hogyan sikerült eljutnod idáig?
A főiskola befejezése után már tudtam, hogy hová akarok felvételizni és milyen
alprogramba. Ennek kiválasztásában nagy segítségemre volt a témavezetőm, mentorom, aki szakdolgozatom megírásánál terelgetett. A miniszteri ösztöndíj lehetőségéről idejében értesültem és meg is pályáztam. Aki keresztülment ezen a procedúrán az tudja, hogy a PhD képzés és az ösztöndíj megpályázása nem hirtelen döntés,
hanem hosszas készülődés, mivel az ösztöndíjpályázatok elbírálásánál van egy
szempontrendszer, ahol fontos a tanulmányi átlag és az addigi tudományos tevékenység. Én ilyen szempontból szerencsés voltam, mert évekig a Zrínyi Ilona Szakkollégium keretein belül kutathattam, ahol hasonló elvárások voltak.
A sikeres felvételi után, ösztöndíjszerződéssel a zsebemben elkezdtem a PhD képzést a veszprémi Nyelvtudományi Doktori Iskola alkalmazott pszicholingvisztika
alprogramjában. Itt a doktori iskola vezetője és a tanáraim terelgettek, nagyon sokat
köszönhetek a témavezetőmnek, aki szakmailag és emberileg is támogatott és buzdított. Szerencsésnek érzem magam, mert főállású PhD-sként nem kellett másra
koncentrálnom, csak a tanulmányaimra, a kutatásaimra. Készülhettem a hazai és a
nemzetközi konferenciákra és volt időm és lehetőségem publikálni is. Szakmai tudásommal párhuzamosan tágult a világlátásom. Sokan inspiráltak és motiváltak,
világot láthattam, megismerkedhettem a tudományterületem hazai és külföldi nagyjaival.

Miután szigorlatoztam, elvonultam, hogy megírjam a „művet”. Míg a kutatás megtervezése alaposságot és körültekintést, az adatok felvétele energiát és motivációt,
addig a munka megírása kitartást igényel a szó legszorosabb értelmében. Ez az
időszak arról szól, hogy teljesen átadod magad a munkának, nem feledkezel meg
róla egy napra sem, nem tudsz felhőtlenül beszélgetni a barátaiddal, mert otthon
vár a „gyermeked”, akivel foglalkozni kell.
2011 nyarán leadtam a munkát és úgy döntöttem pihenek néhány napot és munkát
keresek, hogy beintegrálódjak a társadalomba. Mielőtt elkezdtem volna a keresést,
megtalált engem egy állás: a Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központjában dolgoztam egy évig. Megszerettem az oktatást. Ezután a Pannon Egyetem Magyar- és Alkalmazott Nyelvészeti Intézetének tanársegédjeként kezdtem el
dolgozni 2012 őszétől.
Szemtelenül fiatal doktor vagy, s már egyetemen oktatsz nyelvészetet, noha
eredetileg angol-történelem szakos tanárnak készültél… Mindig tanár akartál
lenni?
Nem szerettem volna tanár lenni és ezt többször is hangoztattam. Én kutató akartam lenni. Jelenleg mindkettő vagyok és ezt áldásos állapotként élem meg. Persze,
kezdőként nekem is meg kell küzdenem a kezdők buktatóival, de örülök az akadályoknak, mert érzem a fejlődést. Úgy gondolom, életem egyik legjobb döntése
volt, hogy a főiskolára mentem tanulni és hogy a tanár szakot választottam, mert ez
olyasvalami, ami mindig ott lapul az ember tarsolyában, és ha kell, elő tudja húzni,
szakmailag frissíteni a tudását és a hozott pedagógiai ismeretekkel, valamint az
időközben szerzett tapasztalatokkal, később pedig rutinnal, a tanári munka nagyon
rewarding lehet.
Persze, régebben nekem is voltak más irányultságú álmaim. Szerettem volna diplomata lenni, vagy bármi, ami a nemzetköziséghez kapcsolódik. Szerencsére a mostani állásomban is kiélhetem ezt a nemzetközi vonzalmamat a tanszék kapcsolatai
révén.
Hogyan látod a főiskolai előéleted? Mit jelent számodra, hogy ebben az intézményben „nőttél fel”?
A sikereimhez kétségtelenül hozzájárult a főiskola a tudással és a szemlélettel,
amit ott magamba szívtam. Még ma is nagyban meghatároz, hogy ott tanultam,
illetve meghatároznak azok az emberi kapcsolatok, amelyeket ott kötöttem. A leg-

közelebbi barátaim még ma is azok, akiket ott szereztem. A főiskolának hálás vagyok, mert a bizonytalan falusi 16 évesből egy határozott, a világra nyitott, erős, tudással felvértezett végzőst faragtak.
Mit tanácsolsz az ifjúságnak, esetleg a doktoranduszoknak?
A fiatalabbaknak (és az idősebbeknek) azt tudom mondani, hogy mindenben meg
lehet találni a lehetőséget, de ehhez egy jó adag nyitottság és optimizmus kell. Sikeres sok mindenben lehet az ember, de meg kell találni a helyét és bátornak kell lenni
ahhoz, hogy kilépjen a számára rossz helyzetből, legyen ez munkahely vagy akár egy
emberi kapcsolat. Diploma nélkül is megélheti bárki a saját sikertörténetét, de nyílván más utak lesznek előtte nyitva, mint diplomával.
És még valami, ami nagyon fontos: a felületesség nem vezet jóra. Ha valamit elkezdtünk, akkor azt becsületesen csináljuk meg, mert a felelősséggel nem szabad játszani.

„Egy felsőoktatási intézmény nem mindig csak abból a szempontból hasznos, hogy ott
diplomát szerez valaki, hanem abból is, hogy az ott szerzett tapasztalatok, emberi kapcsolatok segítik az embert egész élete során… más szemszögből látja az ember a világot
egy 5 éves tanulási időszak után.”
Név: Mester András
Diploma: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (2002)
Szak: angol-történelem
Foglalkozás: tanár, jelenleg Mezőgecse polgármestere
Egyéb: KMKSZ megyei választmányának tagja, PhD hallgató Pécsi Tudományegyetem, politológia

Jelenleg Mezőgecse fiatal polgármestere vagy, emellett sikeres vállalkozó, boldog
családapa…
Hogyan sikerült eljutnod ideáig?
A főiskolát 2002-ben fejeztem be. Ezt követően a Nagyberegi Református Líceumban
tanítottam történelmet. Közben felvételt nyertem a Pécsi Tudományegyetem politológia szakára, másoddiplomás képzésre. A másoddiplomás képzésből felvételt nyertem a

Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájába, ahol még jelenleg
is jogviszonyom van. 2003-tól a főiskola történelmi tanszékén is dolgoztam részállásban, tanársegédként.
Az, hogy vállalkozó lennék, túlzás… persze foglalkozunk mindenféle dologgal,
például rendezvényszervezéssel, falusi turizmussal. A rendezvényszervezést a Főiskola Hallgatói Önkormányzatának elnökeként kezdtem (gólyabál, gólyatábor, vezetőképzők stb.), majd folytattam a KMKSZ Ifjúsági Szervezetének elnökeként
(Vezetőképzők, Aréna sátortábor, pályázatíró tanfolyamok stb.), mostanság pedig
polgármesterként szervezek különböző rendezvényeket (böllérfesztivál, motoros
találkozó, koncertek, néptánc és kézműves tábor, lekvárfőző fesztivál). Elmondhatom, hogy egyedül a falusi vendéglátás és a turizmus az, ami hozzájárul a családi
költségvetéshez, a többi, sajnos csak viszi a pénzt.
Tanár szakon végeztél, mégis más pályára léptél… Hogyan alakult ez így?
A tanári pályát azért nem folytattam, mert amikor megválasztottak polgármesternek, választanom kellett: ott kellett hagynom a tanári állásaimat. A polgármesterségből meg köztudott, hogy nem lehet Kárpátalján megélni, ezért úgymond a kényszer vitt rá arra, hogy a munkám mellett még mással is foglalkozzunk. A turizmus
pedig egy olyan ágazat, melyet egy közösség együtt tud végezni. A településen több
családdal összefogtunk és elindítottuk a falusi vendéglátást, amely azóta is működik.
Hogy látod, nehéz-e boldogulni manapság Kárpátalján?
Kettős érzésem van. Egyrészről látom az emberek szegénységét, másrészről pedig
látom az esztelen pénzszórást is. Gondolok itt például arra, hogy nagyon sokat panaszkodnak, hogy nem jól élnek, de ennek ellenére pl. a 6 éves gyereknek is már
mobiltelefonja van… Úgy gondolom, hogy Kárpátalján egyik napról a másikra meg
lehet élni, csak valahová haladni nagyon nehéz. Például csak bérből élő családok
számára szinte elérhetetlen cél egy családi ház vagy lakás megvásárlása vagy építése. Amíg a a hivatalos munkahelyeken az átlagjövedelmek 1500-2000 hr-es szinten
vannak, ebben a kérdésben nem is lesz változás.
Mit gondolsz, a sikereidhez hozzájárult-e az, hogy a főiskolán végeztél? Sokat
jelentett-e számodra az, hogy a főiskolán tanulhattál?
A főiskolai tanulmányaim mindenképen hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen irányba

induljak el. Egy felsőoktatási intézmény nem mindig csak abból a szempontból
hasznos, hogy ott diplomát szerez valaki, hanem abból is, hogy az ott szerzett tapasztalatok, emberi kapcsolatok segítik az embert egész élete során. Tehát ha esetleg nem is a szakmájában helyezkedik el valaki, például a tanári pálya helyett a
vállalkozói szférát választja, mindenképen előnyére válik majd, hogy elvégzett egy
felsőoktatási intézményt, más szemszögből látja az ember a világot egy 5 éves
tanulási időszak után. Természetesen ennek pozitív hozadéka attól is függ, hogy
hogyan tölti el a diák az 5 évet a főiskolán: nyögve-nyelve leadja a vizsgákat,
megkapja a diplomáját, visszahúzódva, nem vesz részt az intézmény társadalmi
életében, vagy aktívan részt vesz a társadalmi életben és megpróbál minél több
tudásra szert tenni.
Milyen tanácsokkal látnád el a fiatalabb generációt? Mi lehet a siker kulcsa?
Mindenképpen fontosnak tartom, hogy egy fiatal diplomát szerezzen. Helyesbítek:
szakmát szerezzen, otthon legyen valamiben. Minél többoldalúnak kell lenni, minél több dolgot ki kell próbálni, hogy el tudjuk dönteni, hogy mi az, amivel szívesen foglalkozunk és természetesen, hogy mi az, ami anyagilag is hasznos. Tehát
fontos az, hogy egy kárpátaljai magyar rendelkezzen felső fokú végzettséggel, még
akkor is, ha később nem a szakmában, például nem tanárként képzeli el az életét.
Én például azért választottam az angol-történelem szakot, mert mind a nyelvet,
mind pedig a történelmi tudást hasznosíthatom az életem során.

„A továbbtanulás, képzettség megszerzése mindenképpen jó döntés, bármilyen szakmát
választanak is a fiatalok a jövőben. Ez az első lépés a sikerhez vezető úton.”
Név: Ferenc Pál
Diploma: Ungvári Nemzeti Egyetem
Szak: Matematika
Foglalkozás: Informatika és matematika tanár
Egyéb: Intel „Tanulás a jövőért” tanfolyam területi oktatója, a
Gyermek Alkotási Központ KTA ungvári járási informatika
szakkörének vezetője

Jelenleg az ungvári járási Sislóci Középiskola informatika tanára vagy. Hol
szerezted a végzettséged? Rögtön tanárként kezdted, vagy próbálkoztál más
dolgokkal is?
2003-ban végeztem az UNE matematika szakán, s épp idén 10 éve, hogy elkezdtem a Sislóci Középiskolában dolgozni informatika tanárként. De nem ez volt az
első munkahelyem. Az egyetemet levelező tagozaton végeztem, ezért már közben
is dolgoztam, mint krupié egy ungvári kaszinóban. Nagyon izgalmas szakasza volt
ez az életemnek, de sok esetben fárasztó is volt, különösen, amikor a vizsgáimra is
készülni kellett a munka mellett.
Elég távol esik ez a szakma a tanári léttől és a matematikától is… Hogy jött ez
neked?
A matematikától azért annyira nem, hiszen ez a műfaj is a számokról szól, csak
kicsit másként. De valóban, hosszú távon nehéz lett volna emellett a munka mellett
normális életet kialakítani. Amikor megnősültem és munkát ajánlottak az iskolában, egy darabig még párhuzamosan csináltam a két munkát, de aztán végül az
iskola és a család győzött!
Nem bántad meg ezt a döntést?
Bár elég nehéz szakma, sok kihívással, de nem bántam meg, hogy ezt választottam
hivatásul, mert örömöm telik benne. Szeretek tanítani, lelkesíteni a diákokat, elérni, hogy kihozzák magukból a maximumot. Ma már el sem tudnám képzelni az
életemet a mindennapi iskolai teendők nélkül. Édesanyám is matematika szakon

végzett, már otthonról hoztam az örökséget, diákként pedig úgy éreztem, hogy szívesen kipróbálnám magam a tanári szerepben. S hát ez lett belőle, már tíz éve gyakorlom, élvezettel csinálom délelőttökön és délutánokon, hétközben és hévégén nonstop üzemmódban.
S miben látod ennek a munkának a gyümölcsét, mi az, ami hosszú távon fenn
tudja tartani a te lelkesedésedet is?
A munka gyümölcse elsősorban az, hogy kapok pozitív visszajelzéseket a diákoktól,
sikerül velük megszerettetni a matematikát és az informatikát, ami nagy öröm nekem. Ezt az eredmények is tükrözik. Tanulóim rendszeresen érnek el jó eredményeket a járási és megyei vetélkedőkön. 2009-ben 2 diákommal mi képviselhettük Kárpátalját Dnyepropetrovszkban az összukrajnai informatika versenyen. A «БОБЕР2012» nemzetközi informatika versenyen és az ukrajnai Kis Tudományos Akadémia
(KTA) mezőnyében is jól szerepeltek tanítványaim. Egyikük pályázata a harmadik
összukrajnai versenyre is bejutott, amelyre 2013 áprilisában Kijevben kerül majd
sor. Minden verseny előtt komoly felkészülés folyik. A rengeteg munkának pedig
meg van a jutalma. Az informatikai lett iskolánk egyik húzóágazata: tavaly a járásban harmadik helyen végzett az iskolánk az iskolák közötti összesítésben, ami a diákok által szerzett kilenc első helyezésnek köszönhető. Ebből ötöt informatikából
szereztünk.
Ha jól tudom a 2013-as év nem csak a tanítványok miatt volt sikeres a számodra, te magad is megmérettettél…
Igen, valóban, ebben az évben én magam is versenyeztem, mert bejutottam a Kárpátalja legjobb öt tanára közzé az „Év tanára - 2013” verseny informatika szekciójában, ahol második helyezést értem el. Ez az eredmény szintén egy pozitív visszajelzés a számomra, hogy jól csinálom, amit csinálok.
Mit gondolsz, a sikereidhez hozzájárult az, hogy az ungvári egyetemen végeztél? Mit jelentett számodra, hogy ott tanulhattál?
Az UNE matek kara az egyik legelismertebb kar az egyetemen. S persze a város is
vonzott, mert egyszerre megyeszékhely nyüzsgő élettel és mégsem voltam messze
az otthonomtól. Levelező tagozaton is minőségi képzésben részesültem és a tanáraimmal is jól kijöttem.

Ez az interjú egy olyan kiadványban jelenik majd meg, ami érettségiző diákoknak szól. Milyen tanácsokkal látnád el a fiatalabb generációt?
A pályaválasztás nagy kihívás mindenki életében. Ugye én tanár lettem, ez mesterségem címere, ezt tudom ajánlani. A jelenlegi fizetésem kielégítő Ukrajnai viszonylatban. De azt is tudom, hogy ez a szakma alulfizetett és telített, kevés szabad pedagógusi hely van. Én lehetőséget a turisztikai irányban látok, amiben nagy szerepe lehet a
földrajzi, történelmi ismereteknek, és a nyelvtudásnak is. Bármilyen szakmát is választanak, az államnyelvtudást a magyar iskolásoknak is igyekezniük kell jobban elsajátítani, mert enélkül már érettségizni sem tudnak. Ehhez jobban kellene a magyar
iskolában az államnyelvet tanítani. Azt gondolom, hogy szakmunkásokra is nagy
szükség van az ukrajnai munkaerőpiacon. Ezekből a szakemberekből hiány van manapság.
A továbbtanulás, képzettség megszerzése mindenképpen jó döntés, bármilyen szakmát választanak is a fiatalok a jövőben. Ez az első lépés a sikerhez vezető úton.

„Hogy fontos-e a diploma megszerzése, ez nem lehet kérdés. Természetesen!!! De legalább annyira fontos a tudás, a tapasztalat is.”

Név: Timkó-Makár Tímea
Diploma: Ungvári Nemzeti Egyetem
Szak: Magyar Filológia
Foglalkozás: tolmács-fordító
Egyéb: egyetemi éveim alatt KMDFKSZ-alelnök voltam

Jelenleg az Ungvári Magyar Főkonzulátuson dolgozol tolmácsként, emellett boldog két gyermekes családanya vagy… Hogyan sikerült eljutnod ideáig?
2005-ben végeztem el az UNE Magyar Filológia Karát. 2002 óta foglalkozom fordítással. Az elején csupán írásbeli fordítást vállaltam ukrán nyelvről magyarra és viszont,
aztán bírósági tolmácsként dolgoztam egy ügyvéd mellett. Az első gyermekem megszületése után jelent meg a kárpátaljai magyar sajtóban az Ungvári Magyar Főkonzulátus tolmács-fordítói pályázata. A három fordulós válogatás után felhívtak, hogy 2009.

december 1-től munkába állhatok. Azóta ott dolgozom...
Miért e mellett a pálya mellett döntöttél?
A sors hozta így. Egy kedves tanárnőmnek segítettem fordítani, így tanultam bele.
Aztán később egyedül folytattam és beleszerettem a szakma szépségeibe. Azóta
sem tudom elképzelni, hogy mást csináljak...
Hogy látod, nehéz-e boldogulni manapság Kárpátalján?
Nehéz a pályakezdő fiatalok feladata, ez tény. Nem szabad elfelejtenünk azonban,
hogy mi kárpátaljai magyarok egy hatalmas előnnyel indulunk. Éspedig azzal,
hogy mire megszerezzük a diplománkat minimum két nyelvet is bírunk. Ez egy
hatalmas ajándék, és én mindenki arra biztatnék, hogy használja ki ezt a sors kínálta lehetőséget.
Mit gondolsz, a sikereidhez hozzájárult-e az, hogy az UNE-n végeztél? Sokat
jelentett-e számodra az, hogy a magyar szakon tanulhattál?
Természetesen. A munkámban nagyon fontos, hogy megfelelően ki tudjam magam
fejezni magyarul és ukránul egyaránt, akár szóban, akár írásban. Ez nem menne
megfelelő nyelvismeret és filológiai előképzettség nélkül. Előfordul, hogy történelmi eseményekről szóló beszédet kell tolmácsolnom, esetleg egy-egy irodalmi
idézettel kiegészítve. Ilyenkor nagyon jól jön, hogy nem akkor hallasz életedben
először a műről, ismered a szerzőjét, a kort, amiben született, így a mondanivalóját
is pontosabban át tudod adni.
Milyen tanácsokkal látnád el a fiatalabb generációt? Mi lehet a siker kulcsa?
Nem tudom, mi a siker kulcsa. Talán az, hogy bátornak kell lenni, és élni a lehetőségekkel. Ezen kívül soha nem szabad megelégednünk a saját teljesítményünkkel.
Én minden fordításomat többször is újraolvasom, a tolmácsolásokat pedig a rendezvény után lefuttatom, elemezem magamban.
Hogy fontos-e a diploma megszerzése, ez nem lehet kérdés. Természetesen!!! De
legalább annyira fontos a tudás, a tapasztalat is. Azt tanácsolnám minden diáknak,
hogy használja ki az egyetemi éveit és a bulik mellett fordítson időt a tanulásra, a
tudás és a tapasztalat megszerzésére is. Hiszen ezt az időt nem tudod pótolni, és ha
munkába állsz, senki nem fogja neked azt mondani, hogy kapsz még egy évet arra,
hogy megtanuld a szakmád. A diploma egy irat, amely igazolja, hogy öt-hat évig
tanultál valamit. Hogy milyen eredménnyel, azt neked kell majd bizonyítanod!

A kiadvány elkészítésében a Momentum Doctorandus, kárpátaljai magyar doktorandusz szervezet tagjai működtek közre: Ferenc Viktória, Fazekas Andrea, Hadnagy István, Hidi Ágnes, Kolozsvári István, Kovály Katalin, Molnár Anita, Nagy
Enikő, Séra Magdolna
Lektorálta:
Istványi Andrea, UNE Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar,
módszerész
Szakál Imre, Agora Iroda, munkatárs
Rajzok: Koliger Endre
Tördelés/szerkesztés: Balog Kálmán
A kiadvány a Magyarország Emberi Erőforrások Minisztérium és a Balassi Intézet
támogatásával készült.

