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2000. az Európai Közösségek Bizottsága által kiadott Memorandum az
oktatási, szakképzési és egyéni orientációt mindenki számára
folyamatosan rendelkezésre álló szolgáltatásként fogja fel

2007. november 15. az Európai Tanács állásfoglalása:

fejleszteni kell az egész életen át tartó pályaorientációt

A tanácsadási szolgáltatások megteremtésével változatosabb tanulmányi
lehetőségek nyíltak és új munkakörök jelentek meg több OECD
tagországban.

Európai háttér



Hazai törvényi szabályozás
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény szerint a tanulmányi és az
életpálya-tanácsadás igénybevételének joga a hallgatói jogok egyike.

• 46. § (3) A hallgató joga, hogy a felsőoktatási intézményben biztonságban,
egészséges környezetben folytathassa tanulmányait, továbbá tehetségétől,
képességétől, érdeklődésétől függően segítséget kapjon a tanulmányaihoz, a
pályakezdéshez, e körben különösen, hogy
• k) a tanulmányi és az életpálya-tanácsadást részére megszervezzék és a szolgáltatásait igénybe

vegye,

• 125. § (1) Az államilag támogatott képzés keretében a hallgató által igénybe vehető
szolgáltatások a következők:
• e) a tanulmányi és az életpálya-tanácsadás,
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- Egyetemi Hallgatói Doktorandusz Képviselet Titkársága
- Hallgatói öntevékeny csoportok kapcsolattartó irodája
- Egyetemi Hallgatói Információs és Statisztikai Központ
- Hallgatói Információs Központ 
- Hallgatói Adminisztrációs Központ (ügyfélszolgálat)
- Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság
- Hallgatói szociális és kollégiumi felvételi ügyek irodája
- Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ

- Hallgatói Karrierközpont



Megjelenés

• saját honlap
• aktualitások, rendezvények, időtálló oldalak 

• Facebook-oldal
• aktualitások, érdekességek,  

• Egyetemi Élet
• tudósítások, interjúk

• hírlevél

• FM 90 Campus Rádió



Honlap: www.karrier.unideb.hu





Feladataink
1. Szabadon választott tantárgyak szervezése, tartása

- előadások

- tréningek 

2. Állásbörze szervezésében való részvétel

3. Rendezvényeken való részvétel

4. Közvetítés a „külső és belső hálózatban”

5. Gyakorlóhelyként való működés

6. Kapcsolat cégekkel

7. EGYÉNI TANÁCSADÁS









Szempont: soft skill-ek, kompetenciák, GYAKORLATI ISMERETEK

• Kommunikáció és testbeszéd

• Tanulási technikák

• Hatékony időgazdálkodás

• Kulcsképességek fejlesztése a karrierépítésben

• Álláskeresési ismeretek

Tréningek



Állásbörze



„Szelet a vitorlába”  
pályaválasztási kiállítás

- célközönség: nyolcadikosok - „beiskolázás”, kedvcsináló



DExpo – minden novemberben
- egyetemi nyílt nap

- a legnagyobb beiskolázási rendezvény
- célközönség: végzős középiskolások



Kapcsolatrendszer

1. Belső hálózat

• kari képviselők

• képzési helyek

• HALLGATÓK

2. Külső hálózat

• partnerek (Foglalkoztatási Főosztály, Külgazdasági és 
Külügyminisztérium, cégek stb.)



Együttműködési megállapodások:
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával, 2014.11.24.
- A Generali Biztosító Zrt.-vel, 2016.05.04.



Egyéni tanácsadás

Pszichológiai jellegű egyéni tanácsadás 
- önismeretre épül

- rajzos személyiségteszt

- pszichológia MA végzős hallgatókkal 

Gyakorlati jellegű tanácsadás 
- álláspályázati dokumentációval (CV, motivációs levél)
- állásinterjúval kapcsolatos kérdések, ötletek, hasznos 
információk 
- személyre szabott
- gyakorlati tanácsadás



A gyakorlati jellegű tanácsadás témái

A leggyakoribb témák:
• Az önéletrajzírással kapcsolatos problémák

• A motivációs levél megírásával kapcsolatos problémák

• A választott szakkal kapcsolatos problémák
• Pl.: „Számomra megfelelő szakot választottam?”

• Elhelyezkedés/álláskeresés
• Pl.: „Milyen típusú munka való nekem?” „Hogyan érdemes állást keresni?” „A 

végzettségemmel milyen cégekhez, milyen munkakörökre adhatom be a jelentkezésem?” 

• Állásinterjúra való felkészülés

• Erősségek/gyengeségek
• „Megfelelnek a képességeim a munkához?” „Miben vagyok jó?”



Tanácsadás a Karrierközpontban
2017/2018/1. félév

• A tanácsadások során az
érintett témák gyakoriságát
ábrázolja a diagram.

• A félévben irodában történő
tanácsadáson 37 fő vett
részt, ebből 6 fő 1-nél több
alkalommal
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önéletrajz motivációs levél

szakkal kapcsolatos problémák elhelyezkedés/álláskeresés

állásinterjú erősségek/gyengeségek



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

karrier@unideb.hu


