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Az előző és a mai óra témái 

Előző: 

Önéletrajz, motivációs levél 
 

Mai:  

Házi feladatok megbeszélése 

Önéletrajz, motivációs levél 

Próba TDK 
 

Személyes esszé (statement of purpose, 
personal statement) 



A házi feladatok megbeszélése 1. 

Párokban mindenki olvassa el a másik által 
hozott hirdetést, önéletrajzot és motivációs 
levelet! 
 

Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy  

átlátható-e,  

a hirdetésnek megfelelően van-e elkészítve!  
 

Ha mindenki végzett, beszéljék meg 
tapasztalataikat!  



A házi feladatok megbeszélése 2. 

Minden csoport adja át elkészült TDK 

kezdeményét egy másik csoportnak! 
  

Olvassák el egymás munkáit, és véleményezzék! 
 

Fordítsanak különös figyelmet arra, hogy  

van-e pontosan megfogalmazott kutatási kérdés / cél, 

van-e hozzá jól megválasztott módszer, 

kiderül-e a konklúzió már a bevetésben, 

az absztrakt minden formai eleme a helyén van-e, 

jól felépítettek-e a bekezdések! 



Személyes esszé (Statement of purpose) 

Mihez szükséges? 
  

Külföldi mesterképzésekre, nyári egyetemekre 
való jelentkezéshez. 

 

A legfontosabb tennivalók: 
 

A megadott instrukciókat az írás megkezdése előtt 
érdemes alaposan átnézni. 
 

A kérdést (ha van) megválaszolni / felesleges 
információt célszerű nem közölni. 
 

A terjedelmi korlátokat be kell tartani. 



Személyes esszé 

Struktúra: 
 

Múlt – az egyetemi tanulmányok/szakmai gyakorlat 
 hogyan készítette fel Önöket arra a 
 kurzusra/képzésre, amire jelentkezik. 
 

Jelen – meg kell mutatni, hogy a dolog, amire 
 pályáznak, az „logikusan” következik az 
 eddigiekből és tényleg arra készít fel, amit az 
 élettől szeretnének kapni. 
  

Jövő – miért nélkülözhetetlen hozzá a megpályázott 
 dolog. 

 



Személyes esszé 

A nyitás fontossága: nagy túljelentkezés 
– a válogatóknak kevés idejük/energiájuk van 
elmélyedni a pályázati anyagokban. Érdemes 
valamiféle érdekes tény, adat citálásával indítani. 
Ha nincs miért emlékezni rá: könnyen eltűnhet a 
süllyesztőben. 
  

DE: ne legyen öncélú a közlendő a figyelem 
megragadása érdekében sem! 

 

FELADAT: 2 példa, melyik rossz és miért?  



Személyes esszé – 1. példa 

A Blueneck Egyetemre annak nemzetközi jó 

hírneve alapján jelentkezem. Több ott végzett 

öregdiákkal beszélgettem már az intézményről, és 

az általuk elmondottak meggyőztek arról, hogy az 

Önök egyeteme méltán élvez elismertséget az 

akadémiai közegben. A büfé-ruhatár programra 

szeretnék jelentkezni. Alapképzésen is büfé-

ruhatárat tanultam és nagyon érdekel.  

 



Személyes esszé – 2. példa 

A legújabb felmérések szerint ma a magyar macskák 75%-a 
körömbenövéstől szenved, míg egy évtizede  csak 57%-uk 
szenvedett ettől a kínos és életüket megkeserítő 
betegségtől. Ez a tény csak egyike azoknak, amelyek 
megerősítenek abban, hogy amikor négy  éve a 
macskapedikür szakot választottam alapszaknak, jól 
döntöttem. Meglátásom szerint a macskák szenvedése 
igazán nyomasztó problémája mai társadalmunknak, és a 
magam korlátozott eszközeivel szeretnék részt venni a 
probléma minél teljesebb megoldásában, vagy legalább 
annak  enyhítésében. Ezért jelentkezem a macskapedikür 
mesterképzésre és kívánok majd később ezen szakon 
doktori tanulmányokat folytatni.  

 



Személyes esszé – megoldás 

A második példa jó. 
  

Az első szövegből semmi nem derül ki sem 

a jelentkezőről, sem arról, hogy miért pont 

abba az intézményben kíván tanulni. 

Teljesen „üres” a szöveg, az egyetem 

nevének megváltoztatásával bárhova 

benyújthatta volna.    



Személyes esszé 

MIT NE ALKALMAZZUNK? 
  

Ne kezdődjön hízelgéssel (ők is tudják, hogy 
mennyire jók, ha tényleg jók…), 
 

ne legyen teljes élettörténet (pl. óvodai 
szavalóverseny harmadik helyezettje), 
 

nem kell hosszasan részletezni, hogy a pályázó 
honnan tud a dologról, 
 

lehetőleg ne kezdődjön olyan ténnyel, ami már a 
cv-ben is olvasható volt,  

 

 



Személyes esszé 

legyen szakmailag megalapozott, de ne legyen 

túlságosan szakmai – nem minden olvasó specialista. 

Ha nem értik a mondandót, nem tudják majd eldönteni, 

hogy a pályázó tényleg jó, vagy csak nagyon 

szakmainak tűnik, 
 

saját hibák sorolása nem célszerű, 
 

a hazugság megengedhetetlen, 
 

a helyesírási hibák, mondatszerkesztési hibák,  

rendetlen külalak, túl sok idegen szó nem jó ajánló. 



Személyes esszé 

MITŐL LESZ JÓ? 
 

Előre gondolják át, hogy milyen embert keresnek! 
 

Tartsák a terjedelmi korlátokat! 
  

Osszák be maguknak, hogy ezen belül mire 

mekkora terjedelmet szánnak, hogy 

kiegyensúlyozott legyen a szerkezet! 
 

Szelektív legyen – a jelentkezés szempontjából 

felesleges információk közlését kerüljék! 



Személyes esszé 

Legyen egy fő vonal a mondanivalóban, 
esetleg keretes szerkezet! 
 

Legyen megfelelő stílus (például olyat ne 
írjanak le, hogy: „Igen, én vagyok a legjobb, 
különleges ember vagyok”)! 
 

(Beküldés előtt érdemes többször 
elolvasni/felolvasni/elolvastatni!) 

 



FELADAT 

Írjon jelentkezést nyári egyetemre 

(kb. 15 mondatban)! 
 

Ha kész, párosával olvassák el egymásét, 

majd beszéljék meg!  



Az utolsó két óra tanulságai   
Személyes esszé 
 

Önéletrajz 
 

Motivációs levél 
 

Főbb tanulságok: 
  

fontos átgondolni, hogy milyen jelöltet keresnek és annak megfelelően 
készíteni el az írásművet, 
  

a megadott instrukciókat be kell tartani, a kérdéseket meg kell 
válaszolni, 
 

irreleváns dolgokat ne írjanak le, 
  

fontosak a szerkezeti konvenciók, 
  

fontos a nyelvezet, a helyesírás és a külalak egyaránt. 

 



Házi feladat  

A mai megbeszélés tanulságai alapján írják 

át a próba TDK elkészített részeit! 
 

Készítsenek csoportos előadást a TDK 

kezdeményhez, vetítéssel! (8 perc) 

 

 



Irodalom 

Személyes esszé – Writing a Statement of 
Purpose, Central European University: 
http://web.ceu.hu/writing/s_of_p.htm 
  

Személyes esszé – Personal Statement, Berkeley 
University: http://students.berkeley.edu/apa/ 
personalstatement/ 
  

Személyes esszé – Writing the Personal 
Statement, Purdue University: 
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/ 
642/01/  


