Útravaló kezdő gólyáknak

A hónapokig tartó várakozás után augusztusban végre minden leendő hallgató a kezében
tarthatta a vastag borítékot, mely leendő egyeteméről, főiskolájáról tartalmazott
kulcsfontosságú információkat. Van azonban, amit ezekből a levelekből nem lehet megtudni...
Mi lesz másképp?

Egyetemistának, főiskolásnak lenni mérföldkő az ember életében. Innentől kezdve szabadon
rendelkezhetik a saját idejével: a kreditrendszer lehetővé teszi, hogy akkor és azt a tárgyat
vegye fel, amelyiket szeretné. A számonkérés módja is nagyon más, mint középiskolában volt,
hiszen csak évente kétszer van vizsgaidőszak - lazának tűnik, de legtöbbször felérnek egy-egy
érettségi időszakkal, amikor szinte naponta újabb és újabb vizsgákat kell tenni egyenként akár
többszáz oldalas könyvek, jegyzetek anyagából. Nem érdemes tehát a tanulást a
vizsgaidőszakra hagyni. Az sem kellemes, ha valaki a kreditrendszer sajátosságai miatt egyre
több vizsgát görget magad előtt.
Tanár és diák helyett oktató és hallgató
A felsőoktatásban a tanár-diák kapcsolat is meg fog változni: a tanárok már nem nevelnek,
hanem tudásukat adják át majd neked. Mindenkinek a saját érdeklődésén és szorgalmán múlik,
milyen mélységben jár utána a témának. Az egyetemen, főiskolán a tanulás nem "kötelező
nyűg", hiszen - ideális esetben - mindenki azt tanulja, amit szeretne, amivel a későbbiekben
foglalkozni akar, így minél több energiát fektet valaki a tanulásba, annál sikeresebb lehet
később a munkaerőpiacon.
A tanulás mellett az egyéb technikai információk, határidők, elvárások észben tartása is a
hallgató feladata, például , hogy meddig lehet leadni a házi dolgozatot, mikor lesz ZH, milyen
ösztöndíjakat lehet megpályázni stb. Érdemes figyelni a plakátokat, az intézmény honlapját,
azonban az első és legfontosabb információs forrás minden egyetemen és főiskolán a
Tanulmányi Osztály.
Lehetőségek tárháza
Az egyetemi, főiskolai évek számtalan lehetőséget rejtenek: külföldi tanulás, gyakornoki
programok, önkéntesség stb. Az egyetemi, főiskolai évek alatt érdemes minél több területet
kipróbálni, hogy kiderüljön valóban a helyes irányba haladunk, vagy esetleg mégis másik pályát
kellene választani. Ilyenkor még nem késő váltani.

1/2

Útravaló kezdő gólyáknak

Felvi.hu

2/2

