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tt  vélemény
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lláskeresés
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k  ki,  hogy
áns  speciál
rnatívának, 
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ik  gyakori 
kérdésekk
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se  gyakran 
ényezős  je
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több  gyako
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eket,  gyako
yű hallgatók
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orosztály sa
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z online me
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módon  jele
jelenléte. 

önéletrajzír
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vel,  az  Ass
glalkozunk: 
z  első  beny
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y  rövid  fej
déséhez a té
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ciókban. 
z  erről  a 
jezetben 
émában. 



Munkaj
kapcsol

Ezek az 
a rendsz
javaslat
meghat

Fontosn
javaslat
munkáj
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tanácsa
akkor  e
felkészü
lehetősé
szükség

A pályá
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delkező hal
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ő  munkálta
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zabályi hátt
n a módosí
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iniáljuk  a
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eit az első  t
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lomhiány á
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felelő  segíts

gy ezt a szo
igényeihez 
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atókkal  és
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ér módosítá
tási kérések
avaslatokna

ereti  felada
szakmai  cs
nk, szakma
i  munka  s
almazunk 
sítjük  a  kö

lőségi  hírle
tjük  a  karri
kiadvány  to

nkban. A ta
ta ki módsz
ő. A téma  j
az  első,  v
 kapcsolato
bejelentkez
részesítjük e

emzi,  hogy
karrier‐t

onytalanság
találkozás  s
tívan  érték
llhat a nehé
k  a  kliensn
atáraikkal  é
ség  felé  irá

olgáltatásun
alkalmazko
rfüzet, ami 
elgondolkod

s  munkaer
eklődők. 

ásai hatásá
ket és a kie
ak  utánajá

tokat  is  fri
soportunk 
ai olvasmán
során  a  k
a  kliensek
özösen  létr

evélben  és 
ierkiadvány
ovábbra  is e

anácsadó cs
zertani prot
jellegéből fa
valódi  mu
os kérdések
zések kezelé
előnyben. 

y  rövid,  di
tanácsadást
gokkal,  a  kl
orán  tisztáz
kel  a  klien
ézségei hátt
nek.  Tanác
és  a  szerv
ányítsuk  tov
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odva. A  tan
rendszeres
dtató minife
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se  és  a  fel
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al,  hogy m
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csadási foly
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ulási lehetős
nkahely és p
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osszútávú c
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ácsadási  fo

k  a  fizikai  k
lezáró viss
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készülést  c

mra változat
őségi  és  pr
találkozáso
gatóknak,  ill
a  résztvevő
és a személ
gáltatásról,
enlőségi kon
nlegi  élethe
elyik  hallga
tt lehetőség

allgatók pro
ttek,  és poz
mléletes pé
ún  vett  rés
smereti mu
ot indítottun

k  által  „h
gy‐két  alka
yamatok es
lmas  tanács
motivációs 
egy  adott 
s feltételeiv

alában önism
n a tanácsad

k, készségek
ségek feltár
pozíció megh

célok megha
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olyamatban,

környezet,  e
szajelző kér
alatt. A  tan
célzó  belső

tos formáb
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letve más p
ő  hallgatók
lyes ajánlás
 mint egy  i
nzultációko
elyzetét,  ille
ató  életébe
geket tudot

ogramba ka
zitív  tapaszt
ldája ennek
szt,  és  csak
unkát. Nagy
nk el vele. 

hozott”  pá
almat  vagy
etén előszö
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pozíció 
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határozása,

atározása, a
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egyéb  tény
dőívünk ele
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ő  intervíziós

an történt. 
és  a  honla
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programjain
k  közt.  A  ta
s volt. Ilyen
nterneten, 
n lehetőség
etve  a  foly
en  vált  aktu
tt ajánlani a

apcsolásána
talatik  tükr
k, amikor az
k  ezután  g
y örömünkr

lyaorientác
y  hosszabb
ör egy első i
talában egy
a,  állásinter
„pályázati 
atos kérdése

gű kérdése
között: 

, fejlesztése
rképzés és 
, annak szem

a megvalósí

tók speciális
sem  adták

yezők  akadá
ektronikusa
at  tartó  ko
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A program
apunkon.  A
  ajánlotta
nkon  is hird
apasztalato
 módon po
egyetemi f
g nyílt arra, 
yamatos  ka
uálissá  az  á
 programcs

k az volt, h
rében más 
z egyik hallg
ondolta  úg
re egy  több

iós  kérdés
b  folyamat
interjú kere
y  jól körülha
rjúra  való  f
csomagján

ek. 

kkel is fogla

e; 
szakirány vá
mélyiséghez

ítás lépésein

s igényei m
k  a  tanács

álymentess
n  is kitölth
ollégák  a  Sa
on  készülte

mot hirdettü
Az  esélyegy
  a  progra
dettük szem
okat  összesí
ontosabb elk
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hogy a koo
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álláskeresés
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lehetősége
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sektől,  és 
tot  jelente
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felkészülés 
nak”  össze
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z való illesz

nek megter
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sadás  vezé
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lje a szerve

meg  a  fiata
ztató munká
otiválja,  am
míg mások t
em  tartják
attal  a birto

mos  téma  ke
amat  nehé
fontos  tan
ndóság  a  cé
ót  foglalko
vé tennék, h
egy‐egy  ad

m lehet felolv
rnoki progr
dtak  kovác
s  pszichés 
k  abban,  h

a  legnagy
egyik worksh

elyek 

közben,  il
ze  szervezé
ozíciókkal k
ott gyakorla

uk kiválaszt
. számú ind

a  legjobb 
alabb gener
yet.  Mi  n
zó  munkál
an is, hogy e
zeti tudato

alok  hozzáá
áltatók elvá
mbiciózusak
teljes munk
k  magukat 
okukban  vá

erült elő,  a
ézségein  á
nulságot  ho
égek  részér
ztassanak, 
hogy egy  fo
ott munkak
vasóprogra
amokon  ré
solni.  Felhí
nehézsége

hogy menny

yobb  igény
hopon sem 

letve  a  t
ésének  része
kapcsolatba
ati pozíciók 

ási szolgált
dikátorokna

munkatársa
ációk, a mű
nemcsak  a
tatóként  j
egy‐egy kivá
sságot és fe

állásában:  á
árása is. A fi
,  többségük
aidős állást
pályakezd

gnak neki 

a  cégeknél e
át,  a  beille
ozott.  Péld
ről  arra, ho
viszont hiá
ogyatékossá
körben  (pl.
mot illeszte
szt  vett  jel
ívták  a  figy
eire,  misze
yire  találják

y,  így  az 
maradt idő

tavaszi  ál
eként a  fel
n  is megké
is érkeztek 

tatásunkat, 
k. 

akat  találja
űegyetemi h
abban  tám
jelenjenek 
álasztás ne 
ejlessze a s

átalakult  az
iatalokat m
k már  az  e
t vállalnak a
dőnek,  a 
az  álláskere
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elérhető 
eszkedés 
dául  azt 
ogy  több 
nyoznak 
ággal élő 
  számos 
eni).  
öltekről, 
yelmet  a 
erint  az 
k meg  a 

előzetes 
ő. 

lásbörze 
keresett 
érdeztük. 
hozzánk 

amely a 

 meg. A 
hallgatók 
mogatjuk 
meg  a 
csak egy 
zervezet 

z  Y‐  és  Z 
anapság 
egyetemi 
az utolsó 
diploma 
esésnek, 



emiatt 
bíznak a

Az Y‐ge
vehesse
végezze
megfog
szeretne
szembe
Támoga
elismeré
csapatm
és  a  ny
multina
környez

Azt mo
abban, 
számun
fiatalok 
munkat
munkah
betöltés
és  telje
segítjük

A  speci
félként 
hátrány
és esetl
hogy re
igények
hozták 
légkör, 
területe
okoznak
jelentke
a  ponto
útmutat

Sokan  e
jelentke
azóta.  

magasabb 
a dinamikus

neráció  tag
enek  részt,
enek,  ame
almazni, m
e  teremten
en  a  kihívás
ató,  fejlesz
ésre,  vissza
munkát, az e
yelvtudást 
acionális  vá
zetben, külö

ndhatjuk,  a
hogy  kön
kra, hogy a
és cégek h
társ találkoz
hely,  munk
sénél”. A pá
sítőképessé
k a műegyet

ális  igényű 
kezelnék  ő

yos helyzetb
eges fejlesz
endkívül fon
ket, beszéltü
szóba  elősz
sokkal  hat

ek,  amik  sz
k  gondot, 
ezésnél a m
ok,  amikről
tó szüksége

ezek  közül 
eznek, beszá

a  kezdő  b
sabb karrier

gjai  számára
,  meghallg
elyben  alk
ivel  is  fogla
ni a világba
sok  és  önm
ztő  vezetői
ajelzésekre
együttműkö
preferálja. 
llalatoknál, 
önböző kult

az  egyre  tu
nnyebben  t
a lehető leg
osszútávú e
zását is jele
kakörnyezet
ályázó akko
égéhez  legi
temistákat. 

hallgatók 
őket,  nem 
ben vannak
ztendő kész
ntos számuk
ünk róla, ki
zör.  Amiko
tékonyabba
ámukra  ese
és  hol  v
unkáltatót,
l  érdemes 
es ahhoz, ho

a  hallgató
ámolnak ar

érigényük, 
rútban és a 

a a munkah
gassák  a  v
kothatnak. 
alkozna szív
n. A  fiatalo
maguk  hatá
kre  követe
.  A  cégek 
ödési készsé
Ezek  az  a
ahol  az  a
úrák és sza

udatosabba
találják  me
gtöbb támog
elképzelése
nti. Hiszünk
t,  pozíció 
or érzi jól ma
nkább  illesz

is  pontosan
különbözte
. Ezzel együ
zségeikkel. A
kra a nyitot
tértünk rá, 
r már  kiala
an  tudtunk 
etleg  nehéz
annak  olya
hogy mind
beszélni, m
ogy „elérhet

ók  közül  az
ról, hogy fe

többségük
gyorsabb e

helyválasztá
véleményü
A  többsé

vesen, ám k
ok kerülik a
rainak  fesz
endő  példa
k  nagy  rés
éget, a jó ko
adottságok 
lkalmazotta
kterületek t

an munkahe
eg  az  áhít
gatást adju
i találkozza
k abban, ho
vagy  karri
agát, ha az 
zkedő mun

n  ugyanilye
etnék meg 
ütt tisztába
A személye
ttság, őszin
amikor szü

akult  a  biza
haladni  a

zséget  okoz
an  területe
két fél tiszt
mert  lehets
tővé” váljon

zóta  is  tart
ejlődik a kar

k  igyekszik 
előrelépési l

ásnál  fonto
ket  és  ol
ég  kezdet
kivétel nélk
 monoton 
zegetése  na
aként  tekin
ze  a  pálya
ommunikác
különösen 
aknak  egy 
találkozásán

elyet  válasz
tott  és  elk
k meg ahho
nak, ami eg
ogy mindenk
erút,  ami 
egyéni kép
kát végezh

en  tudatosa
őket  amiat
n vannak a 
s tapasztala
teség. Nem
ükséges volt
almi  kapcso
z  interjúko
zhatnak, m
ek,  amikrő
tában legye
séges,  hogy
n számukra

tják  velünk 
rrierjük, mil

középtávra
ehetőségek

os, hogy kon
yan  felelő
ben  nem 
kül biztos ab
és unalmas
agymértékb
ntenek,  egy
akezdőknél 
ciós képessé
nagy  jelen
csapat  tagj
nál kell hely

ztó  egyetem
képzelt  mu
oz, hogy a p
gyúttal az id
ki számára l
több  „egy
ességeihez,
eti. Mi enn

ak.  Szeretn
tt, mert  va
képessége
atunk ezekr
m kezeltük t
t, az esetek
olat,  létrejö
on.  Sorra  v
ik  azok,  am
ől  érdemes
n az adott h
y  csak  egy 
is a vágyot

a  kapcsol
yen tapaszt

a  tervezni, 
kben. 

nkrét proje
ősségteljes 

tudja  p
bban, hogy
s  feladatok
ben motivá
gyúttal  vágy
  többek  k
éget, a proa
ntőséggel  b
jaként,  nem
ytállniuk. 

mistáknak 
unkahelyet. 
pályájuk ele
deális munk
létezik olya
y  pozíció  e
, saját erőss
nek megtalá

ék,  ha  egy
alamilyen  t
ikkel, erőss
ről az interj
tabuként a 
k 95 százalé
ött  egy  bizt
vettük,  mik
mik  egyálta
s  tájékozta
helyzettel. M
más megk
tt pozíció. 

atot,  rends
talatokat gy
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továbbá 

ektekben 
munkát 

pontosan 
y értéket 
at, ezzel 
lja  őket. 
ynak  az 
között  a 
aktivitást 
bírnak  a 
mzetközi 

segítünk 
Fontos 

ején járó 
kahely és 
n ideális 
egyszerű 
ségeihez 
álásában 

yenrangú 
erületen 
ségeikkel 
úkról az, 
speciális 
ékban ők 
tonságos 
  azok  a 
lán  nem 
atni  egy 
Mik azok 
közelítés, 

szeresen 
yűjtöttek 



Olyan c
is  azono
„álomál
Ennélfo
minőség
„klasszi
a cégku

Míg  a  m
esetébe
keresztü
készség
igényű 
megold
gondolk
figyelhe
egy  ado
jelentés
ahhoz a

A képes
történő
hogy  le
pozíciór
kiteljese
önismer
készülh
hogy  eg
közös é
kideríte
kialakítá
kellőkép

4.5 K

A pályá
hallgató
kapcsol

A  részt
felsőokt
időbeos
vannak.
részt  ve

égekkel léte
osulni  tudu
llásukat”  ke
ogva elsősor
gi együttmű
kus”, mérnö
ltúrák találk

munkaerőp
en  más  a 
ül  érjük 
gfejlesztés, s
hallgatók  k
ási  javasla
kodásmódjá
etjük meg a 
ott  pozíciór
st, ún.  ripor
a céghez, ah

sségek  felm
ő  felkészülé
egyenek  ny
ra pályázzan
edésre.  A  h
reti  tanács
etnek  fel a
gyenrangú 
rdek, amely
eni,  hogy  va
ásában  is,  í
ppen felkés

Kompetenc

zati időszak
ók  visszaje
atok; 2. Ön

tvevők  bev
tatásban jóv
sztás szerin
. Például eg
enni. Mások

esítettünk s
unk,  egyútt
ereső  fiata
rban nem a
űködések k
öki pályán v
kozását seg

piacon  szűr
helyzet,  itt
el  a  hal
stb.), ebben
között. Már
atai  vann
át.  Gyakorl
pályázókat
ra,  interjúra
rtot készítü
hová az adot

mérésén  túl 
sben,  segít
yitottak,  kö
nak, amelyb
hallgatókka
adások  is; 
z éles helyz
partnerkén
ynek célja, 
alóban  egy
így a munk
szülhetnek. 

ciafejlesztő

kban négy t
lzése  alapj
ismeret és k

vonása,  elé
val bonyolu
t, az évfoly
gyes karok 
knak  viszon

szoros partn
al magas  é
l  munkavál
rra törekszü
ialakításán 
végzettek ta
gítjük.  

ni,  válogatn
t  „fordítva 
lgatókat  (
n a tekintet
r  a  folyama
ak  egy‐eg
atilag  éles
t. Ha már ek
a  hívjuk  ők
ünk. Ezt  tov
tt hallgató v

támogatju
ünk  rávilág
örültekintők
ben  lehetős
l  folytatott
ezeken  a 
zetekre. A 
nt  tekintsen
hogy mindk
mást  keres
áltató konk

ő tréningek

témakört ha
ján  érdekl
kommuniká

érése  a  ta
ultabb folya
yamokon és
hallgatói  cs
nt  csak  a dé

neri viszony
értéket  kép
llalóknak,  a
ünk, hogy so
dolgozunk.
aláljanak le

ni  lehet  a 
ülünk  a  l

(például  tr
tben sincs n
at  közben 
gy  helyzet
s  helyzetbe
kkor látjuk b
ket.  Itt  felm
vábbítjuk az
vágyott. Így

k a hallgató
gítani  a  fiat
k,  tudatosa
séget kapna
t  beszélget
műegyetem
találkozóko
nek maguk
két fél miné
sik‐e.  Segítj
krét megke

 

atároztunk 
lődést  várt
áció; 3. Stre

apasztalatai
amat. A Mű
s szakokon 
sak a 15 ó
élelőtti  idő

yt, amelyek
pviselve  oly
amit  mi  is 
ok vállalati 
. Fontosnak
hetőségeke

jelölteket, 
lovon”.  A 
réning,  ta
nincs külön
látjuk,  hog
tben,  érzé
en,  de  még
bennük a p
mérjük  a  ké
z adott váll
y teremtünk

ókat az állá
talok  erőssé
ak  abban, 
ak a képess
ések  egybe
misták  karr
on  támogatj
ra  ebben  a
él jobban m
ük  a  jelölte
resése és  s

meg, amire
tunk:  1.  C
esszkezelés; 

nk  alapján
egyetemen
belül pedig
ra után kez
szak megfe

nek a filozó
an  lehetős
szívesen,  j
kapcsolatun
k tartjuk azt
et általunk. 

addig  az  e
különböző 
nácsadási 
bség a töb
y  ki  hogya
ékeljük  a 
gsem  mest
otenciált, é
épességeit, 
alathoz, es
k kapcsolato

ásinterjúra é
égeire,  és  a
hogy  olyan
ségeik fejles
en  pályavál
ier‐tanácsad
juk a pálya
a  folyamatb
megismerje a
eket  a  reál
szerződéses

e előzetes t
Csapatmunk
4. Vállalkoz

n  a  közokt
 nyolc kar m
g szintén  jel
zdődő prog
elelő, mert 

ófiájával mi 
égeket  kíná
ó  szívvel  a
nk legyen, h
t  is, hogy n
A kompete

egyetemi  h
szolgáltatá
folyamat, 

bbségi és a 
n működik
reakcióit 

terséges  k
és el tudjuk 
és  egy  tan
etenként p
ot a két fél k

és munkáb
arra  bíztatj
n  munkahe
sztésére, a 
lasztási,  ka
dók  támog
akezdőket a
ban:  tudják
a másikat. Í
lis  bérelkép
s ajánlattéte

tapasztalata
ka  és  mu
zói készsége

tatáshoz  k
működik kü
lentős külö
gramjainkon
a  kötelező
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magunk 
álnak  az 
ajánlunk. 
hanem a 
e csak a 
enciák és 

hallgatók 
ásainkon 
egyéni 

speciális 
, milyen 
és  a 

özegben 
képzelni 
nácsadói 
pontosan 
között. 

a állásra 
uk  őket, 
elyre  és 
szakmai 
rrier‐  és 
gatásával 
abban  is, 
k,  ez  egy 
Így lehet 
pzelések 
ele előtt 

aink és a 
nkahelyi 
ek. 

épest  a 
ülönböző 
nbségek 
n  tudnak 
  tárgyak 



jórészt 
energiá
elsőbbs

Egy  kor
tréningr
körében
tréninge
csoport
meghird
műegye
indulása
tréninge
esélyegy
érkezett

Ennek h
időtarta
jobban 
hallgató
személy
forma, 
mint  ko
hallgató
tréning 
készség
adott  h
folyama
elfoglalt
feladato
egyéni 
résztvev
számolh

Az alább

4.5.1 C

A trénin

Ha  a m
való vis
hatékon
különbö

déltől  kez
t  igényel,  é
éget a prog

rábbi  félévb
re  elenyész
n  végzett 
ekre ebben
tok  szerve
detett  prog
etemi  hallg
a  előtt  a 
eket  azzal
yenlőségi h
t. 

hatására plu
amban hird
megérteni‐
óval vettük 
yes  egyezte
mivel azt  t
ortársaik. En
óknak  ebbe

témájáva
gfejlesztésre
hallgató,  ho
atot,  így  jo
tságot  jele
okat egyéni
készségfejl
vő  kollégá
hattunk. 

biakban a tr

Csapatmun

ng aktualitá

munkahely  s
zony. A for
nyságát, ha
öző céges ku

dődnek.  A 
és  a  hallgat
gramjaik be

ben  a  kifeje
ző  jelentke
kutatás  az
n a témakör
ezésében 
gramokra 
gatók  nem 
már  említ
  a  felhív
hírlevélből h

usz energiák
ettük meg 
‐átlátni a ha
fel a kapcso
etés  során,
apasztalták
nnek  felold
en  a  négy  t
l  a  hallga
e szintén leh
ogy  a  csop
bban  el  tu
ent,  illetve
i formára k
esztéssel je
áktól,  amir

réningek m

nka és munk

ása 

szóba  kerül,
rmális és  inf
ngulatát,  st
ultúra egym

műegyete
tóknak  nyil
osztásakor.

ezetten  spe
ezés  érkeze
t  mutatta,
rben. Ebből
gondolkodt
sem  a  sp
jelentkezte
tett  esélye
vással,  hog
hirdetésre  j

k bevonásáv
a  tréninge
allgatók  idő
olatot. Az id
  hogy  egy
k az egyetem
dására mód
témában  is
ató  egyén
hetősége ny
portos  trén
dja mélyíte
  a  tanács
ell átvezetn
elentős töb
re  a  proje

ódszertaná

kahelyi kap

,  az  egyik  l
formális ka
tabilitását. 
mástól szinte

emi  diplom
ván  a  tanu
 

eciális  igény
ett,  holott 
  hogy  nag
l a tapaszta
tunk.  Min
peciális  igé
ek  az  eddi
egyenlőségi 
gy  a  jelen
elentkezők

val félidőbe
ket, és  sze
őbeosztását
dőbeosztás 
yes  hallgató
mi  tanórák 
dszertani új
s  az  egyéni
i  formába
yílik. Találk
ning  mellett
eni  ismeret
sadó  felké
ni. A direkt 
bbletenergiá
ekt  indulá

ról és tapas

pcsolatok 

legtipikusab
pcsolatok o
Különösen 
e teljesen e

a  megszerz
ulás,  a  szűk

yekre  és  he
az  előzete
gy  igény  m
alatból kiind
dezek  elle
nyű  hallga
g  megszok
hírlevélbe

ntkezésekko
et. A felhív

en stratégiá
mélyesen é
t. A telefono
korlátai me
ók  számára
alatt, hogy
jításba  kez
i  skill  coac
an  foglalko
oztunk olya
t  egyéni  a
teit.  Egy  ta
szülését,  m
megkeresé
át és időráf
sakor  és 

sztalatairól 

bb beszédté
olykor dönt
fontos ez 

eltérő viszon

zése  sok  m
en  vett  sza

elyzetekre  s
es,  speciális
mutatkozik 
dulva a kezd
enére  a
atók,  sem 
kott  létszám
en  többszö
or  előnybe
ásra egyetle

t váltottunk
és  telefono
os megkere
ellett azt is s
  visszatartó
y  sokszor  la
dtünk és e
hingot.  Ez 
ozik  a  tan
an esettel is
lkalommal 
nácsadási  a
mivel  a  cs
és és a trén
fordítást igé
a  kezdeti 

számolunk 

éma  a  kollé
ően befolyá
egy olyan v
nyrendszere

munkát,  ráf
akmai mun

szabott  állá
s  igényű  h
a  készség
detektől he
tanév  kez
általában 

mban.  A  tr
ör  meghird
en  részesí
en  jelentke

k. Új időpon
n  igyekeztü
esés során 
sikerült me
ó  erő  a  cs
assabban h
elkezdtük aj
azt  jelenti,
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 hogy a wo
észtvevők 
ork‐life bala

 

zámhoz kép

gokkal távo

agodtam. Vá

jó úton járo

nyítés. :)” 

tóktól spec.

e.” 

széleskörű m

tlettel, infóv

nének? 

” 

re, amik bem

enyítő  prog
ntén nagy o
gaz az előké
ok  a  csopo
i,  hogy  a 
z adott cég 

írásos és szó
ot. 

orkshopon d
más  terüle
ance). 

pest.” 

ozol? 

Várom a foly

ok. Remélem

. igényű mu

munkát vége

val.” 

mutatják a t

gramok  eb
odafigyelés
észítés és a
ortlétszámh
tréning  ke
HSZI‐s kapc

óbeli vissza

dolgozó ko
eteken  is  sz

ytatást.” 

m, lesz még

unkavállalók

ez a HSZI.”

tanulók igén

ben  a  form
ssel kidolgo
a megvalósí
oz  képest.”
zdetekor,  a
csolattartói

jelzés nyom

llégák  felké
zívesen  me

g alkalmam 

k foglalkozt

nyeit, fejlőd

mában  új  te
zott progra
ítás fázisair
”  valószínű
az  érkezés 
, ily módon

mán, azok fig

észültségéne
eghallgatnák

ehhez haso

tatása kapcs

dési lehetős

erületet  jele
amunkhoz k
ra  is. A meg
űleg  erre  r
perceiben

n az „ismerő

gyelembevé

ek, szakérte
k  a  vélemé
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onló 

sán.” 

égeit.” 

entettek 
képest  is 
gjegyzés, 
reflektál. 
azok  a 

ős arcot” 

ételével 

elmének 
ényüket, 



5.3 K

5.3.1 C

Trénere

Összes 

Kitöltők

A  vissza
terjedő 

• A
• A
• E
• A
• A

 

 

Visszaje

„Nagyo
tovább!

„Megfe

„Köszön

Milyen 

„A több

„Pozitív

1

2

3

4

5

Has

Kompetenc

Csapatmun

ek: András B

résztvevő: 

k száma: 9 

ajelző  kérdő
skálán érté

A program s
A programo
Elégedett v
Az trénerek
A trénerek 

elzés a trén

n jól felkész
!” 

lelő volt a t

nöm. A mun

élményekk

biek megélt 

v :)” 

4,44

sznos tudás

Csapa

ciafejlesztő

nka és munk

Bálint pszich

9 fő (3 fő sp

őíven  szöve
ékelni (1: leg

során haszn
ot érdekesn
agyok a tré
k kommunik
oldott, tám

ereknek 

zültetek, sza

trénerek köz

nkám során 

kel, tanulság

tanulsága s

4,44

Érdekesség

atmunka é

ő tréningek

kahelyi kap

hológus (HS

peciális igén

eges  értéke
gkevésbé el

nos tudássa
ek, izgalma
nerek felké
kációja figye
ogató légkö

aktudásban

zti összhang

sokat fogom

gokkal távo

sokat segít.”

4,89

Felkészülts

és munka

 

pcsolatok 

SZI), Menyh

nyű hallgató

elés mellett
légedett, 5:

al gazdagodt
asnak találta
észültségéve
elemfelkeltő
ört teremte

n is és szituá

g.” 

m használn

ozol? 

” 

4,8

ség Kommu

ahelyi kapc

árt Emese p

ó) 

t  az  alábbi 
 leginkább e

tam. 
am. 
el. 
ő és érthető
ettek. 

ációs gyakor

ni az itt tanu

89

nikáció Támo

csolatok

pszichológu

állításokat 
elégedett): 

ő volt. 

rlati játékok

ultakat.” 

5

gató légkör

us (HSZI) 

  kellett  egy

 

kban is. Csa
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ytől  ötig 

ak így 



„Elméle

„Feltöltő

„Jó hang

Milyen 

„Játszm

„Az ado

„Enneag

„Mélyeb

„Komm

„Önisme

Más  pro
részmun
kihívás, 
jól  láth
készség
visszaje

5.3.2 Ö

Trénere
(HSZI), B

Összes 

Kitöltők

A  vissza
terjedő 

• A
• A
• E
• A
• A

 

et + gyakorla

ődtem egy 

gulat.” 

egyéb témá

mák, tanulás

ott téma kife

gram, vezet

bb szintű ps

unikáció, ve

eret.” 

ogramjaink
nkaidős vag
hiszen  így 
ató,  hogy 
gek és tudás
lzés számun

Önismeret 

ek: Demjén 
Bogyó Krisz

résztvevő: 

k száma: 17

ajelző  kérdő
skálán érté

A program s
A programo
Elégedett v
Az trénerek
A trénerek 

at tömören

adag önism

ák érdekeln

s minőségén

ejtése reme

tői készsége

szichológia”

ezetés, válla

  szervezése
gy akár  telj
még nehez
részükről  i
s azonnal h
nkra. 

és kommun

Zita esélye
tina tanácsa

17 fő (14 fő

7 

őíven  szöve
ékelni (1: leg

során haszn
ot érdekesn
agyok a tré
k kommunik
oldott, tám

.” 

mereti üzem

nének? 

nek javítása

ek lenne.” 

ek fejlesztés

” 

alkozásindít

ekor  is  font
es állásokb
zebb megfe
is  jelentkez
hasznosíthat

nikáció 

gyenlőségi 
adó (HSZI), 

ő speciális ig

eges  értéke
gkevésbé el

nos tudássa
ek, izgalma
nerek felké
kációja figye
ogató légkö

anyaggal.”

a” 

se.” 

tás, önismer

tos  tekintet
ban dolgozn
lelő  időpon
zik  igény  a
tó  is a nyílt

koordináto
Guba Zsófia

gényű hallga

elés mellett
légedett, 5:

al gazdagodt
asnak találta
észültségéve
elemfelkeltő
ört teremte

ret.” 

tbe  venni, 
nak az egye
ntokat kínál
a  programja
t munkaerő

r (HSZI), Bo
a pszichológ

ató) 

t  az  alábbi 
 leginkább e

tam. 
am. 
el. 
ő és érthető
ettek. 

hogy  hallga
etem mellet
ni számukr
ainkra,  és 
őpiacon. Ez 

oda Henriett
gus (HSZI) 

állításokat 
elégedett): 

ő volt. 

atóink  soks
tt. Ez egyfe
ra. Másrészt
az  itt  meg
egy nagyo

ta karrierta

  kellett  egy
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szor már 
elől nagy 
t viszont 
gszerzett 
n  fontos 

nácsadó 

ytől  ötig 



 

Visszaje

„Árad b
köszönö

„Szerint

„Könnye
hangolt

„Nagyo

„Szuper

Milyen 

„Egy új 

„Mélyeb

„Minden

„Könnye
megérte

„A saját

„Sok mi

„Közele

„Korább

„Önmag

„Pozitív

1

2

3

4

5

Has

elzés a trén

belőletek a k
öm.” 

tem minden

en megtalá
tátok. Nagy

n hálásak v

r volt! :)” 

élményekk

megközelíté

bb ismerete

n ember eg

ebben látom
enem, reag

t önismeret

indent megt

bb kerültem

ban csak kö

gamat máso

v élményekk

4,65

sznos tudás

ereknek 

kedvesség é

n szuper vol

ltátok a köz
yon jól volt f

vagyunk min

kel, tanulság

ést kaptam,

ek, más emb

gy komplex e

m, hogy én m
álnom rá.” 

emet sikerü

tudtam ma

m a megoldá

dös gondol

okkal együt

kel.” 

4,82

Érdekesség

Önismer

és a türelem

t, soha ne h

zös hangot 
felépítve a t

ndenért, am

gokkal távo

, ami segíti 

bert jobban

egész, és ez

milyen vagy

ült rendbe ra

gamról.” 

áshoz és me

ataim rends

tt lehet igaz

4,82

Felkészülts

ret és kom

m, én csak ily

hagyjátok a

a csoportta
tematika, a 

mit tőletek k

ozol? 

a kommun

‐gyorsabba

z így van jól.

yok, és más

akni.” 

egvannak a

dszerbe lette

zán megism

4,8

ség Kommu

mmunikác

yen légkörb

bba. Köszi.”

al, és a csop
feladatok is

kaptunk.” 

ikációmat.”

an felismern

.” 

sok viselked

az eszközeim

ek foglalva.”

merni.” 

88

nikáció Támo

ió

en tudok m

” 

ortot is gyo
s.” 

” 

ni.” 

ését könnye

m a karriere

” 

4,76

gató légkör
 

megnyílni, sz

orsan csapa

ebb lesz 

em tervezésé
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zóval 

ttá 

éhez.” 



„Az egy
levonni 

„Baráto

„Pozitív

Milyen 

„Stressz

„Önisme

„Időgaz

„Még tö

„Ugyan

„Amik a

„Stressz

„Enneag

„Önisme

„Önisme

Az  önis
számára
visszaje
önismer
vagyunk
műegye

A speciá
résztvev
környez

5.3.3 S

Trénere

Összes 

Kitöltők

A  vissza
terjedő 

• A
• A
• E
• A

ymással ism
magamra v

okkal, jó érz

v élményekk

egyéb témá

zkezelés, cso

eret, konflik

zdálkodás, k

öbb önisme

ilyet, ennek

a felkészítő n

zkezelés, ko

gram, sok‐s

ereti témáb

eret, komm

smereti  tré
a.  Több, 
lzésekből  i
ret  kiemelk
k  arra,  hog
etemi hallga

ális igényű h
vő  az  átlag
zetéről. 

Stresszkeze

ek: Ritzl And

résztvevő: 

k száma: 12

ajelző  kérdő
skálán érté

A program s
A programo
Elégedett v
Az trénerek

erkedés/be
vonatkozóa

éssel.” 

kel, tapaszta

ák érdekeln

oportos mu

ktuskezelés”

kommuniká

ret.” 

k a folytatás

napokon is 

mmunikáci

sok játékos f

ban.” 

munikáció.” 

éningek  foly
jól  összes
is  látszik.  N
kedő  jelent
gy  az  elmú
atók számár

hallgatók sz
gosnál  is  m

elés 

drea pszicho

13 fő (4 fő s

2 

őíven  szöve
ékelni (1: leg

során haszn
ot érdekesn
agyok a tré
k kommunik

szélgetés ál
an.” 

alatokkal ga

nének? 

nka” 

” 

ció” 

sát, stresszk

vannak.” 

ó” 

feladat, psz

yamatosan 
zokott  tré
Nem  mind
tősége  az 
últ  évek  k
ra. 

zokottnál na
mélyebb,  k

ológus (HSZ

speciális igé

eges  értéke
gkevésbé el

nos tudássa
ek, izgalma
nerek felké
kációja figye

ltal jó élmé

azdagodva.

kezelés, önb

zichodráma

és  igen  s
énerpár  do
en  esetben
álláskeresé

kitartó  mun

agyobb rész
komplexebb

ZI), Menyhá

ényű hallgat

elés mellett
légedett, 5:

al gazdagodt
asnak találta
észültségéve
elemfelkeltő

nyeket szer

” 

bizalomfejle

 (a régiekne

sok  időpont
olgozik  ilye
n  és  mind
ési,  karrieré
nkájával  ez

zvételi arán
b  képet  ka

rt Emese ps

tó) 

t  az  alábbi 
 leginkább e

tam. 
am. 
el. 
ő és érthető

reztem, konk

esztési trénin

ek pszichodr

tban  elérh
enkor  a  h
enki  számá
építési  foly
a  tény  m

yának köszö
aphatott  sa

szichológus 

állításokat 
elégedett): 

ő volt. 

klúziókat tu

ingek.” 

dráma 2.0 :)

etők  a  ha
hallgatókka
ára  egyérte
yamatban. 
már  nem  k

önhetően a
aját  magár

s (HSZI) 

  kellett  egy
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udok 

” 

llgatóink 
l,  ez  a 
elmű  az 
Büszkék 
kérdés  a 

az összes 
ról  és  a 

ytől  ötig 



• A

 

 

Visszaje

„Nagyo
segített

„Kicsit p

„Nagyo
tetszett

„Köszön

„Jó volt 

Milyen 

„Nem ke

„Van m

„Pozitív

„Egy ba
módsze

„Jó társ
tréninge

„Másna

„Egy jó 
 

1

2

3

4

5

Has

A trénerek 

elzés a trén

n szuperek 
tetek rájönn

pörgősebb, 

n kedves vo
t a bombás j

nöm.” 

a film.” 

élményekk

ell, hanem s

ég mit fejlő

v tapasztala

arátságos, sz
errel gazdag

aság, nem m
eknek. :)” 

ak más a vél

interaktív c

4,5

sznos tudás

oldott, tám

ereknek 

voltatok. :) 
ni, összehoz

oldottabb t

olt a két trén
játék.” 

kel, tanulság

szeretném. 

ődnöm. Más

ataim voltak

zimpatikus 
godtam.” 

minden olya

leménye és 

csapat és ér
 

4,58

Érdekesség

S

ogató légkö

Különösen 
tuk.” 

tréninget vá

ner, ez segít

gokkal távo

:)” 

sok segítene

k/vannak, so

társaságot 

an negatív, 

az nem ros

dekes trénin

4,83

Felkészülts

Stresszkez

ört teremte

tetszett, ho

ártam tömé

ített a fogla

ozol? 

ek, még ide

ok új tudást

ismerhette

amilyennek

sszabb vagy

ng.” 

4,5

ség Kommu

elés

ettek. 

ogy nem "m

nyebb infor

lkozás elejé

genül is.” 

t szerezhett

em meg, sok

k először tű

y jobb, csak 
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nikáció Támo

megmondtát

rmációkkal.

én a feloldód

tem.” 

k hasznos fe

űnik, van ért

más.” 

4,92

gató légkör
 

tok a tutit",

” 

dásban. Na

elismeréssel

telme a 
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 hanem 

agyon 

l, 



Milyen 

„döntés

„Komm

„Időbeo

„Időmen

„Mindfu

„Konflik

„Szerelm

A műeg
pontosa
kizökke
észrevé

„Kicsit p

„Nagyo
tetszett

5.3.4 V

Tréner/

Összes 

Kitöltők

A  vissza
terjedő 

• A
• A
• E
• A
• A

 

egyéb témá

shozási trén

unikáció, ön

osztás, haté

nedzsment,

ulness techn

ktuskezelés,

mi tanácsok

gyetemi hall
an  egy  stre
ntő feladat
tel: 

pörgősebb, 

n kedves vo
t a bombás j

Vállalkozói 

/előadó: Be

résztvevő: 

k száma: 11

ajelző  kérdő
skálán érté

A program s
A programo
Elégedett v
Az tréner ko
A tréner old

ák érdekeln

ning, kapuny

nmagunk ki

kony tanulá

 tanulásmó

nikák, önism

 hatalmi ha

k minden fo

lgatók közö
esszkezeléss
okkal operá

oldottabb t

olt a két trén
játék.” 

készségek 

dzsula Bálin

20 fő (2 fő s

1 

őíven  szöve
ékelni (1: leg

során haszn
ot érdekesn
agyok a tré
ommunikác
dott, támog

nének? 

yitási pánik 

ifejezése má

ási módszer

ódszertan, s

meret” 

arcok a mun

rmája.” 

ssége sok s
sel  foglalko
áló tréning 

tréninget vá

ner, ez segít

nt egyetem

speciális igé

eges  értéke
gkevésbé el

nos tudássa
ek, izgalma
ner felkészü
ciója figyele
gató légkört

kezelése”

ás emberek

rek.” 

saját személ

nkahelyen.”

szempontbó
ozó,  a  norm
során szüle

ártam tömé

ített a fogla

i tanársegé

ényű hallgat

elés mellett
légedett, 5:

al gazdagodt
asnak találta
ültségével.
emfelkeltő é
t teremtette

knek, ismerk

lyiség megis

” 

ól igen hete
mál működé
etik két, egy

nyebb infor

lkozás elejé

d (BME, ELT

tó) 

t  az  alábbi 
 leginkább e

tam. 
am. 

és érthető v
ek. 

kedés. Időga

smerése” 

rogén közö
ésből  olyko
ymásnak te

rmációkkal.

én a feloldód

TE) 

állításokat 
elégedett): 

olt. 

azdálkodás.

össég. Logik
or‐olykor  tu
ljesen ellen

” 

dásban. Na

  kellett  egy
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.” 

us, hogy 
udatosan 
ntmondó 

agyon 

ytől  ötig 



 

Visszaje

„Nagyo

„Az előa
Lehet, h

„Nagyo

„Általán
előadás

„Néhán

„Nagyo

Milyen 

„Vállalk

„Lelkesí

„Rendkí

Milyen 

„Pálferi

„Testbe

A  straté
rendelk
alkalma

A  legfő
között n

1

2

3

4

5

H

elzés a trén

n jó előadó

adás izgalm
hogy az idő 

n jól követh

nosságban é
s (vállalkozá

y kérdésre t

n jó előadá

élményekk

kozást nehéz

ítő volt, és r

ívül jó előad

egyéb témá

i” 

eszéd, preze

égiaváltás 
kező  hallgat
aknak örülte

bb  tanulság
nagy az érd

4,27

Hasznos tudás

ernek 

. Ha telefon

mas volt. Egy
kevés volt.”

hető volt az 

érdekes vol
ásműködtet

több időt le

s, gratulálo

kel, tanulság

z nyitni, fejl

ráirányította

dás, rengete

ák érdekeln

entáció” 
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5
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ennénk. 
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a szorga
hallgató

5.3.5 E

Tanácsa
(HSZI), R

Összes 

Kitöltők

A  vissza
terjedő 

• A
• A
• E
• A
• A

 

 

Visszaje
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„Kezdés

„Jól áll a

„Nagyo

1

2

3

4

5
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Egyéni kész

adók/tréne
Ritzl Andrea

résztvevő: 

k száma: 18

ajelző  kérdő
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A program s
A programo
Elégedett v
Az tanácsad
A tanácsadó

elzés a trén

san, egysze
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s lehetett vo

a gatya :)” 

n érdekesne
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sznos tudás
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18 fő 

8 
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és 
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gkevésbé el

nos tudássa
ek, izgalma
nácsadó felk
nikációja figy
mogató lég

tően fogalm

gondoltam 

ccel később
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ni készségf
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e  pszicholó
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al gazdagodt
asnak találta
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volna.” 

.” 
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4,9

ség Kommu
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t  az  alábbi 
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vel. 
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94

nikáció Támo

kell  lennün

),  Bogyó  K
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5
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k, hogy min
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nél több 

nácsadó 

ytől  ötig 



Milyen 

„Tudato
Jó komp

„Pozitív,
tisztulta

„Tudato
gyakorlá

„Meger
használ

„Pozitív

„Kellem

„Kellem
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„Elgond

„Pozitív,

Milyen 

„Hossza

„Önisme

„Előadá

„Interjú

„Előadá
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eres/boldog 

enni.” 

sba tartozn

kséges. 

éges.” 

tékeléssel.”
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ndolni. 
ásával.” 

 

ben.” 

ba, hogy 
ból  nem 
ült, hogy 
ak  során 
g minden 

zükséges 
y  egyéni 
soportos 



5.4 V

A vissza
terjedő 
• A
• E

 

 

Észrevé

„Köszön

„Szuper

„Már an

„:)” 

„Kicsit k

„Picit ki
jelezzét

„Jó volt,

„Van pá

„A vissz
és tudja

„Szóljat

„Sok‐so

Informá

Jelentke

isszajelzése

ajelző kérdő
skálán érté
A programr
Elegendő in

ételek, javas

nöm!” 

r :)” 

nnyi progra

későn jött a 

icsúsztunk m
ek előre a r

, kellő infor

ár feladat, a

zajelző emai
am előre jele

tok legközel
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1

áció

zés
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nformációho

slatok a pro
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visszajelzés
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résztvevőkn

rmációval.” 

ami nem fel

ilben konta
ezni. (ha va

lebb is! :)” 

2

Vissz

zésről 

zervezéssel 

elentkezése
oz jutottam

ogramsoroz

m, hogy nem

s, hogy meh

időből, eset
ek.” 

tétlen haszn

kt kellene a
n már benn

zajelzés a 

kapcsolatb

em gördülék
m a program

zat szervezé
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3

szervezés

an az alább
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ról a jelent

ésével kapc

t írni.” 
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bban kalkulá
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metlen vagy

4
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áljátok bele
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4,63

4,94
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. 
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)” 

5
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bb, vagy 

jem őket 
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etünknek, é
dunk felolda

hívás  a  vár
ük a várólis
n az idő röv
részt az ado

későn jött a 
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hogy  végig

mondás  ut

ek,  de  ett

masnak kell 
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t amikor 

e érkezve 

  figyelni 

tán  jobb 

től  nem 
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zú távon 

n  rögtön 
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hallgató 
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függésekre,
hiányosság
ak passzív h
le, ha helly

jónak  ítélt,
ntésre, üzen
n a stressze
interjún má
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élmények hí
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vtudást  érd
eknél kifejez
rajz nem az

etet  közve
 A próbaint
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yílt  munka
enyítő wor
k minket ar
s  igényű  h
ű hallgatók 
onásával. 

a  Felkészítő
nk  ehhez 
sztvevő  sze
ett  cégek 
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nélkül, még
emes  lepor
zetten font
zonos a mo

etítő  verbá
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pjanak a 
kmailag, 

óink egy 
s vagy a 
n  fontos 
g időben 
rolni,  ha 
os, hogy 
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az általa
szerveze
kezdték
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