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Az eddig tanultak és ezután 

következő tudnivalók 
Az eddig elsajátítottak: 
 

Érvelés, írásbeli és szóbeli akadémiai  

megnyilatkozások. 
 

Ezután következő tudnivalók: 
 

Gyakornoki jelentkezésekhez, nyári egyetemi 

jelentkezésekhez, ösztöndíjra való jelentkezésekhez, 

későbbi képzésekbe való jelentkezésekhez, 

álláskereséshez szükséges műfajok.   



A mai óra témái 

A házi feladat megbeszélése:  

az ötbekezdéses esszékből készült 

kiselőadások meghallgatása, megvitatása 
 

Önéletrajz (piaci, akadémiai)  

Motivációs levél 



Kiselőadások megvitatása 

A közönség fordítson kiemelt figyelmet 
  

az előadás strukturáltságára, az érvelés 

követhetőségére, 
 

arra, hogy következnek-e az érvek, 

megalapozott-e az érvelés, 
 

a diák felépítésére, 
 

az előadó testbeszédére, hangsúlyozására. 

 



Önéletrajz 

Csak a releváns információkat közöljük 

– a kevesebb gyakran több. 
 

Különböző verziókat készítsünk különböző 

célokra – gondoljuk át, hogy  az adott pályáztató, 

milyen embert kereshet! (Célszerű ugyanakkor 

egy teljes, mindenre kiterjedő házi verziót vezetni 

– kellemetlen dolog sok év múltán összeszedni a 

szükséges adatokat egy új változathoz!) 



Önéletrajz 

Sose hazudjunk, de semmi szükség arra, hogy a 

negatív dolgokat kihangsúlyozzuk. 
 

Az önéletrajz legyen annyira rövid, amennyire 

lehetséges (életszakasztól is függően). 
 

Legyen konzisztens stílusú, egyszerű, átlátható. 
 

A közlendő információk sorrendje konvenció 

– a válogató szeme adott helyen fogja az adott 

információt keresni. 

 



Önéletrajz – piaci  
Személyes adatok (a név legyen jól látható) 
 

Elérhetőségek 
 

Célok (amerikai stílus – „gyakornoki állás xx”) 
 

Képzettség (időrendben visszafelé) 
 

Munkatapasztalat (mi volt a feladat, esetleg: eredmények) 
 

Nyelvismeret 
 

Informatikai ismeretek 
 

Egyéb (hobby (?) 



Önéletrajz – akadémiai 
Személyes adatok 
 

Elérhetőségek 
 

Kutatási terület, kompetenciák 
 

Tanítási gyakorlat 
 

Díjak, ösztöndíjak 
 

Esetleg: nyelvtudás, szakmai tagságok, tudományszervezési 

tapasztalatok, egyéb képességek 
 

Konferenciák 
  

Publikációk 
  

Ajánlók 



Motivációs levél 
Jobb oldalt fönn: saját adatok 
 

Bal oldalt alatta: a cégé 
 

Alatta: megszólítás 
 

 

Mire jelentkeznek, hol találták 
 

Tételesen, hogy miért felelnek meg az 
elvárásoknak – bizonyítékkal 
 

Miért lenne kölcsönösen előnyös az 
együttműködés 
 

Személyes találkozó kérése 
 

Dátum 
 

Köszönés, aláírás 



Motivációs levél 

Hibák: 
 

irreleváns információk 
 

meg nem felelések hangsúlyozása 
 

önmagunk leértékelése/elbizakodottság 
 

helyesírási, nyelvhelyességi hibák 
 

nem megfelelő stílus 

 



Tanulságok összefoglalása 
Fontos átgondolni a különböző célú jelentkezéseknél, 
hogy milyen jelöltet keresnek és annak megfelelően 
készíteni el mind az önéletrajzot, mind a motivációs 
levelet. 
 

Irreleváns dolgokat ne írjanak a pályázati anyagba 
(sem)! 
 

Fontosak a szerkezeti konvenciók (az olvasók/válogatók 
időbeli és energiabeli korlátai miatt). 
 

A megadott instrukciókat be kell tartani (pl. terjedelem),  
a pályázat kiírójának kérdéseit meg kell válaszolni. 
 

Fontos a nyelvezet, a helyesírás és a külalak. 



A következő óra témája 

Személyes esszé 



Házi feladat 

Öt év múlva van – az álmaik állására 

jelentkeznek  (mesterszak, egyéves szakmai 

gyakorlat és/vagy külföldi ösztöndíj után 

vagyunk) egy valós hirdetés alapján. 
 

Írjanak 

egy önéletrajzot és egy motivációs levelet! 
 

(Hozzák magukkal a hirdetést is!) 



Irodalom 
Önéletrajz – Writing a Curriculum Vitae, Central 
European University: http://web.ceu.hu/writing/cv.htm 
  

Motivációs levél – Designing a Cover Letter, Central 
European University: 
http://web.ceu.hu/writing/covlet.htm 
  

Önéletrajz, motivációs levél – Job Search Writing, 
Purdue University: 
http://owl.english.purdue.edu/owl/section/6/ 
 

Akadémiai önéletrajz – Tara Kuther: Writing Your 
Curriculum Vitae: 
http://gradschool.about.com/cs/curriculumvita/ 
a/vitae.htm  


