1. lépés
Gyűjtsd össze az erősségeid/gyengeségeid
Mik a kedvenc tárgyaid? Miből vagy igazán jó?

Erősségek

Melyik tárgyakat nem szereted? Miből vagy kevésbé jó?

Gyengeségek
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1. lépés

Továbbtanulás

KRITÉRIUMOK

2. lépés
Példa
Pénzügyi
lehetőségek
Gondold át, hogy
költségtérítéses vagy
állami szakra
jelentkezel

Erősségek
Válassz egy ágat.
Pl. ha töriből vagy jó,
akkor a társ.tud.-at

Társadalomtudomány
Költségtérítéses

Államilag
finanszírozott

Természettudomány
Műszaki
tudományok

Karrierbeli
lehetőségek
Írd fel, milyen szakok
találhatóak itt, és te
melyiken tanulnál
szívesen

Alkalmazott
közgazd.
Pénzügy és
számvitel
Nemzetközi
gazdálkodás

Személyes
érdeklődés

Földrajzi közelség
Melyik intézmények
kínálják az adott
képzést hozzád közel?

Bizonyos opciók
szimpatikusabbak
lehetnek, mint mások

1
Corvinus
(BCE)
Műszaki
(BME)

2

Egyéb
intézmény

3

ELTE

4

Nemzetközi
gazd., BCE
Nemzetközi
gazd., BME
Pénzügy és
számvitel, BCE

Politológia
Orvostudományok
Jogász
Egyéb
területek

Jogász, ELTE
Pázmány
(PPKE)

Pszichológia
• Kösd össze a dobozokat a példa szerint
• A kritériumokat és a dobozokat tetszés
szerint bővítheted

Egyéb
intézmény
Egyéb szakok

5
Jogász, PPKE

2. lépés

Továbbtanulás

KRITÉRIUMOK

2. lépés
Példa
Pénzügyi
lehetőségek
Eszter családjának
pénzügyi lehetőségei
korlátozottak

Erősségek
Eszter történelemből
és nyelvekből a
legerősebb

Társadalomtudomány
Költségtérítéses

Államilag
finanszírozott

Természettudomány
Műszaki
tudományok

Karrierbeli
lehetőségek

Földrajzi közelség

Eszter hosszú távon,
karrierszinten is
gondolkozik

Főhősünk budapesti, és
preferálja a közeli
intézményeket

Alkalmazott
közgazd.
Pénzügy és
számvitel
Nemzetközi
gazdálkodás

Személyes
érdeklődés
Bizonyos opciók
szimpatikusabbak
lehetnek, mint mások

1
Corvinus
(BCE)
Műszaki
(BME)

2

Egyéb
intézmény

3

ELTE

4

Nemzetközi
gazd., BCE
Nemzetközi
gazd., BME
Pénzügy és
számvitel, BCE

Politológia
Orvostudományok
Jogász
Egyéb
területek

Jogász, ELTE
Pázmány
(PPKE)

Pszichológia
Egyéb
intézmény
Egyéb szakok

5
Jogász, PPKE

2. lépés

3. lépés
Alkoss tervet céljaid eléréséhez
Ahhoz, hogy felvegyenek...
... a következő tárgyakból kell jól tanulnom: ____________________________________
... a következő tárgyakból szeretnék emelt szintűzni: ____________________________________
... és ezekből a nyelvekből fogok nyelvvizsgázni: ____________________________________

Egyéb céljaim: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Hogyan fogom célaim elérni? Mikor kezdek el tanulni? _________________________________
______________________________________________________________________________
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3. lépés

