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XV. „Frankelos” pályaválasztási börze 
MNÁMK  

2019. november 30. 
 
A 2019-2020-as tanévben immáron tizenötödik alkalommal kerül megrendezésre a Frankelos és MNÁMK Baráti Kör szervezésében        

2019. november 30-án gimnáziumunkban a már hagyománnyá vált pályaválasztási börze az iskola 11.-12. osztályos tanulói számára.  

  

A nap első részében a 12. osztályos tanulók prezentációkat tartanak a 11. osztály tanulóinak az előző évben szerzett egyhetes szakmai     

gyakorlat tapasztalatairól, mely szintén az MNÁMK pályaválasztási-koncepciójának egyik kedvelt fő eleme. A pályaválasztással                  

kapcsolatosan közel 60 diák egyéni pályaválasztási grafológiai tanácsadáson is részt vesz. 

 

A nap második részében egykori MNÁMK-s diákok tartanak előadást és beszélnek tanulmányaikról (felsőfokú intézményben, felsőfokú 

szakképzésben), szakmai- és adott esetben már a munkaerő-piacon szerzett tapasztalataikról.  

Minden 11.-12. osztályos tanulónak lehetősége van a nap folyamán minimum két előadást meghallgatni, majd utána a közös megbeszélé-

sen, vagy adott esetben az egyéni tanácsadáson is részt venni. A hallgatók és előadók között sok esetben létre jön egy olyan kapcsolat, 

hogy a továbbiakban is segíteni tudják a pályaválasztókat.  

 

Felhívásunkra szép számmal jelentkeztek egykori tanulóink, akik már diákként is részt vettek ezen a rendezvényen és most örömmel       

vesznek részt előadóként is az egykori iskolájuk pályaválasztási börzéjén. Sok egyeztetést követően több mint 20 előadót köszönthetünk                    

2019. november 30-án reggel. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Nekik, hogy szabad idejüket feláldozva felkészülten eljönnek, hogy 

saját tapasztalataikkal is segítsék a pályaválasztás előtt álló tanulóinkat és velünk töltik ezt a napot! A kiadványban látható, hogy mely        

területekről, felsőoktatási intézményekből érkeznek előadók. 

 

Reméljük, hogy a pályaválasztási-nap eléri a célját és a következő tanévben is megrendezhetjük a Ti segítségetekkel a 16. pályaválasztási 

börzét! 

 

Szervezők: 
Szauter Terézia, Révainé Schőn Teréz és Lengyel Anita a Frankelos és MNÁMK Baráti Kör képviseletében 



Becker Elisa és Zsigó Zanett 
Becker Elisa és Zsigó Zsanett vagyunk, a Kaposvári Egyetem                             
gazdaságtudományi karos hallgatói. Mindketten az 5. szemeszterünket 
töltjük az egyetemen, Zsani vidékfejlesztési agrármérnök alapszakon, én 
pedig pénzügy és számvitel alapszakon. Ha nem vágysz a nagyvárosi    
nyüzsgésre, nyugodt és szép családias környezetben szeretnél tanulni,     
akkor a Kaposvári Egyetem a legjobb hely számodra. Szívesen mesélnénk 
nektek az egyetem nyújtotta lehetőségekről, mint például a számos       
sportolási lehetőségről, a szakkollégiumról, az Erasmus programról,             
a tudományos versenyekről, a duális képzésről és a kollégiumi életről. 
Igény szerint a többi karról (Pedagógiai Kar, Agrár- és Környezettudományi 
Kar, Művészeti Kar) is tudunk tájékoztatást adni.  



Ozvald Laura 
Sziasztok! Ozvald Laura vagyok és 2016-ban ballagtam el a Frankelból.   
Amikor jelentkezni kellett, hogy milyen egyetemen szeretnék továbbtanul-
ni, csak annyit tudtam, hogy "valami gazdaságit" szeretnék tanulni. Így    
kötöttem ki a Corvinus emberi erőforrások szakán, amit idén nyáron sike-
rült is befejeznem. Az egyetem alatt szinte végig dolgoztam, jelenleg a  
PwC-nél (multi tanácsadó cég) dolgozom, ahol nagyon sok különböző és  
izgalmas projektekben veszek részt. Az alapszak után úgy gondoltam, hogy 
egy mester diploma sem ártana, ezért ősszel kezdtem az Andrássy Egyetem 
vezetés és szervezés mesterszakon. (Itt már tényleg minden tárgyat       
németül tanulunk.) Kérdések, amikre biztosan tudnék válaszolni:  
• Mi van akkor, ha nem tudom pontosan melyik szak a nekem való?  
• Baj-e, ha menet közben rájövök, hogy olyan szakot választottam, amivel 
később biztosan nem szeretnék foglalkozni? (Én így jártam.)  
• Mik az előnyei és a hátrányai annak, ha dolgozom az egyetem mellett?  
• Milyen munkát válasszak, ha dolgozni szeretnék?  
• Hogyan tanulj meg kiállni saját magadért és a céljaidért? (A Felvi szerint 
nekem nincs alapdiplomám, de mégis sikerült összehozni, hogy mesterkép-
zésen tanuljak.)  
• Milyen szerepe volt a Frankelnak az eddigi döntéseimben?  



Munding Aliz 

Szerencse Maja 

Sziasztok, Munding Aliz vagyok és most októberben kezdtem a harmadik 
félévet a Friedrich Alexander Egyetemen, Nürnbergben (Bayern).          
Gazdaságtudományt tanulok, ebben a szemeszterben tudok választani, 
hogy melyik irányba szakosodom, BWL, VWL, informatika vagy pedagógia. 
Az elmúlt évben a BayBIDS ösztöndíjasa voltam, továbbá "minijob"-oltam 
is pár alkalommal. Szívesen beszélek még a városról és a külföldi életről, 
úgyhogy ha megfordult a fejetekben, hogy Németországban tanuljatok, én 
örömmel válaszolok a kérdéseitekre. 

Georg-August-Univerität Göttingen, matematika alapszak, 3. szemeszter 
Az első évemben az alapképzés bevezető tárgyait hallgattam; analízis és   
lineáris algebra. Ezen kívül hallgattam még fizikai előadásokat is a         
klasszikus mechanikáról, valamit a "C" programozási nyelv alapjait is itt    
sajátítottam el. A tanulmányaimon túl a németországi továbbtanulásról, a 
kinti életről is szívesen beszámolok. 



Kerényi Dominik 

Kohut  Zénó 

2018-ban érettségiztünk, jelenleg pedig a Budapesti Corvinus Egyetem  
első- illetve másodéves hallgatói vagyunk nemzetközi gazdálkodás szakon. 
Amiről mesélni tudunk Nektek: bármi az egyetemmel, szakkal, tantárgyak-
kal, követelményekkel és egyéb egyetemi lehetőségekkel kapcsolatban. 
(pl.: mennyire nehéz, miket kell tanulni, hogyan épül fel a tanterv, 
szakkolik, diákszervezetek, a Corvinust, és esetlegesen Benneteket érintő 
változások (Corvinus modell))  
 
 
Dominik: Eddigi egyetemi karrierem során első évemben tagja voltam az 
AIESEC diákszervezetnek, ahol projektvezetőként más hallgatókat szelek-
táltunk különböző cégeknek. (pl.: Sony). Jelenleg pedig tanársegédként     
tevékenykedek vállalatgazdaságtan tantárgy keretein belül. Ezekről is mind 
szívesen beszélek.  
 
 
Zénó: Idén váltottam a Corvinusra, miután 3 hónapot hallgattam a BME-n, 
majd szeptemberig dolgoztam Ausztriában és Budapesten is. Amennyiben 
kíváncsiak vagytok a tapasztalataimra, vagy esetleg egyetem előtt/helyett 
Ti is betekintést szeretnétek kapni a munka világába, ne kíméljetek,         
kérdezzetek. 



A Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakos hallgatója 
vagyok, emellett 4 éves munkatapasztalatom van pénzügy és sales             
területen. Jelenleg a Tresorit nevű sikeres magyar startupnál dolgozom. A 
cég biztonságos felhőalapú szolgáltatásokkal foglalkozik. Itt Sales Manager 
vagyok és a DACH (Németország, Ausztria, Svájc és Lichtenstein)                
területekért felelek.  
Emellett szeptemberben bekerültem egy Startup inkubátor programba, 
ahol a résztvevőknek lehetőségük van 6 hónap alatt saját startupot           
alapítani. Ehhez a program biztosítja a befektetőket illetve a mentorokat. 
Szabadidőmben utazom, idén 4 hónapot töltöttem Hawaiion, ahol     
freelancerként tevékenykedtem. 

Kofler Olivia 

Földvári Jennifer 
A Budapesti Gazdasági Egyetemen végeztem idegenforgalom-szálloda 

szakirányon. Szakmai gyakorlatomat egy svájci wellness-központban telje-

sítettem, ahol kb. egy évig dolgoztam. Ezek után Budapesten az IT Services 

Hungarynál helyezkedtem el német nyelvű munkakörben. 2018 nyarán 

elindítottam saját vállalkozásom, és emellett jelenleg panzióvezetőként 

dolgozom. Akit érdekel az idegenforgalom és az elhelyezkedési lehetőségek 

(közgazdász diplomával), keressen bátran!  



Haris Beatrix 

Temmer Zsófia 

Haris Beatrix vagyok, volt D osztályos tanuló. Érettségi után maradtam egy 
évet és megcsináltam az OKJ-s turisztikai szervező és értékesítő szakkép-
zést. Tanulmányaimat idén kezdtem meg a BGE KVIK karán turizmus-
vendéglátás alapszakon. Megtapasztaltam már a vendéglátózás világát is, 
de lassan 4 éve rendszeresen dolgozom a Sziget Zrt.-nek a nagyobb hazai 
fesztiválokon (VOLT, Balaton Sound, Sziget, Strand) helyszíni                     
jegyértékesítőként. Azért szeretem ezt a munkát, mert nem csak             
élményeket, de rengeteg tapasztalatot is szerzek vele, és nem utolsó      
sorban ezzel is szeretnék majd a tanulmányaim után foglalkozni. Jelenleg 
az egyetem és a szezonális fesztiválos munkák mellett a Meex (fesztivál és 
utazás szervező cég) promóteri csapatát erősítem. Azoknak lehetek          
segítség, akik érdeklődnek a turizmus, a rendezvények és a vendéglátózás 
világa iránt.  

Másodéves kereskedelem és marketing szakos hallgató vagyok az SZTE 
Gazdaságtudományi Karon. Érdekel a kereskedelem és marketing szak, 
de fogalmad sincs arról, hogy mit dolgozik egy közgazdász vagy egy       
marketinges? Milyen nehéz az egyetem, és egyáltalán mikről fogsz tanulni? 
Ne aggódj, eleinte én sem voltam képben, és szinte semmit sem tudtam a 
marketingről, mielőtt belevágtam. Megbántam? Nem! Megpróbálok        
segíteni neked, hogy el tudd dönteni, vajon neked való-e a kereskedelem 
és marketing szak. 



2015-ben érettségiztem az akkori B osztályban, alapképzésre pedig a      
Corvinus Egyetemre jártam nemzetközi tanulmányok szakra. (Spoiler: 
imádtam :D) Közben fél évet töltöttem a Konstanzi Egyetemen               
Erasmusszal, a szakmai gyakorlatomat pedig az EMMI Nemzetiségi           
Főosztályán csináltam. Jelenleg az Andrássy Egyetemen tanulok             
nemzetközi igazgatást, amit szintén nagyon szeretek, tavasszal pedig 
Praktikantin voltam 5 hónapig a Bundestagban egy képviselő mellett.    
Ezeken kívül szívesen mesélek munkavállalásról az egyetem mellett, de a 
pesti diákéletről is. :) 

2013.09.-2017.06. a müncheni főiskolán tanultam (Hochschule        
München: turizmus- management szak). Eközben (2015.02. - 2016.04.) a 
Holiday Insider nevű cégnél (szállásfoglaló portál) dolgoztam először     
gyakornokként Projekt Management részlegen, ami IT irányú volt, majd a 
Sales illetve HR (emberi erőforrás) részlegen dolgoztam részmunkaidő-
ben. Ez után a trnd nemzetközi marketinges cégnél voltam szintén HR-es, 
ennek a cégnek Magyarországon is van irodája. 2017.10. hó óta   Baján az 
Optimum Solarnal dolgozom mint termelési projektmenedzser. 2018.09. 
hó óta az ELTE-n vagyok jogászképzésen levelezőn. 

Czokoly Zsófia 

Göbl Viktória 



Elekes Fanni Tremml-Kurcz Máté 

Elekes Fanni és Tremml-Kurcz Ágost Máté: Budapesti Corvinus Egyetem, 
Társadalomtudományi Kar, politikatudományok szak, 1. szemeszter.     
Mivel elsőévesek vagyunk, így munkáról és gyakorlatról nem rendelkezünk 
tapasztalattal, csak elméleti síkon tudunk titeket informálni. Viszont az 
egyetemi életről, diákszervetekről, bulizásról, a szak előnyeiről, tanárokról 
és a későbbi munkalehetőségekről van mesélni valónk. Emellett kitérnénk 
a szakot, illetve a Corvinust illető sztereotípiákra, és az ezeket övező         
félreértésekre is. Várunk titeket, nem csak azokat, akiket ez a szak, hanem 
azokat is, akiket Magyarország egyik legszínvonalasabb egyeteme érdekel.  



Én a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán tanulok  
politikatudományok szakon. Most járok az ötödik félévemben. Érettségi 
utáni nyáron már beköltöztem Szegedre, de akkor még albérletben laktam 
és egy diákszövetkezeten keresztül dolgoztam. A tanulmányaim megkezdé-
se után beköltöztem egy kollégiumba, és jelenleg is ott lakom. A szegedi 
hallgatói életről tudok mesélni, ezenkívül pedig a kari életről is tudok      
beszélni. A politológia egy társadalomtudomány, a társadalommal           
foglalkozik politikai szemszögből. Szegeden nagyon erős a képzés jogi     
profilja is. A jogi tárgyakra nagyobb hangsúlyt fektetnek, mint az elemzői 
részére. 

Kéfer Ádám 

Alföldi Albert 
A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán tanulok       
politikatudományok szakon. Végzős hallgató vagyok. A politikatudomá-
nyokat az Állam- és Jogtudományi Karon lehetséges hallgatni, ezáltal jogi 
szempontból is elég jól informálnak minket. Mivel én tanulmányaim eleje 
óta albérletben lakom és idén szeptembertől új lakásba költöztem, ezért  
ismerem előnyeit és hátrányait egyaránt. Nagyon rutinos vagyok már az   
albérletkeresésben is és benne vagyok egy zárt csoportban egyaránt,     
úgyhogy ebben is tudnék egy-két tanácsot adni. 
 



Szrnka Aliz 

Mészáros Adrienn 

Sziasztok! Szrnka Aliz vagyok, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és     
Jogtudományi Karának másodéves nemzetközi tanulmányok szakos     
hallgatója. A nemzetközi tanulmányok alapszak célja olyan szakemberek 
képzése, akik a megszerzett általános műveltség, jogi alapok és magas   
szintű idegennyelv-tudás mellett a külügyek, a külkapcsolatok valamennyi 
területén (diplomácia, nemzetközi gazdasági, európai uniós ismeretek,  
környezetvédelmi politika, kommunikáció) megfelelő ismeretekkel         
rendelkeznek. Már az első évemtől igyekszem szerves része lenni az     
egyetem hallgatói életének. 2019 december óta dolgozom az iskola       
mellett, ezen kívül tagja vagyok az SZTE ÁJTK Hallgatói Önkormányzatának 
is.  

Sziasztok! Mészáros Adri vagyok, 2018-ban végeztem el a Frankelt, és ta-
valy kezdtem az egyetemet, így a Szegedi Tudományegyetem pszichológia 
szakának másodéves hallgatója vagyok. Sokszor hallottam másoktól, 
hogy ez egy olyan szak, amivel később nem lehet elhelyezkedni, és semmi 
értelme elvégezni. Szeretném, hogy mindenki, akit kicsit is érdekel a szak, 
ne tántorodjon el a pszichológiától, és ezért várok minden érdeklődőt, 
hogy megmutathassam mennyire érdekes és lehetőségekkel teli is ez a tu-
dományág. Emellett mesélnék kicsit magáról a városról és arról, milyen is 
egyetemistának lenni, mivel egy frissen érettségizett személynek mindez 
rengeteg meglepetést hordoz. Remélem felkeltettem az érdeklődéseteket 
és minden kedves érdeklődőt várok sok szeretettel! 



Hali, Wájsz vagyok. Másodéves a BME GPK-n,  gépészmérnök hallgató. Nemcsak  
magáról az egyetemről fogok beszélni, hanem az életről is, ami vár rátok Pesten. Az 
egyetemről főként azt szeretném elmesélni, amit nem tudnak nektek elmondani a 
tanárok vagy weboldalak. Az eddigi tapasztalataimat, élményeimet és trükkjeimet 
szeretném átadni, hogy ti tanuljatok belőle. Én sajna anno nem kaptam meg azt, ami 
segített volna rajtam.  Nektek van lehetőségetek egy kis ízelítőt szerezni. Ezek      
mellett a felelősségvállalásról és önállóságról fogok még beszélni. A BME-t és annak 
minden fortélyát érdemes már előre ismerni, hogy az ember ne fázzon rá. Tudd meg 
előre, milyen a mérnök lét és hogy neked való-e. Gyertek sokan, megéri                 
KOLLÉGÁK!!! 

Susanna Kneifel 

Fehér Szabolcs 

A Pécsi Tudományegyetem elsőéves hallgatója vagyok, a Bölcsészettudományi Karra 
járok, és azon belül pszichológiát tanulok. Már nagyon rég tudtam, hogy ezt szeret-
ném tanulni, és örülök is, hogy ezt Pécsen tehetem meg, hiszen egy csodás város, 
nagyon “diákbarát”, nem hiába nevezik egyetemvárosnak. Már a bejutás is nagy 
megmérettetés volt, és ez a szemeszter megkezdése után sem változott, de nagyon 
szeretem, hogy a tantárgyainknak ilyen színes palettája van, és még csak 2 hónap   
elteltével is ilyen széleskörű betekintést kaptunk a pszichológia világába. Ezért is 
gondolom, hogy tudnék segíteni a mostani 11-12.-eseknek, egy kis betekintést   
nyerni, milyen is ez a szak, mind a nehézségek terén, mind a szépségek terén, mire 
kell számítaniuk, ha ezt a szakot választják, és mit is kezdhetnek vele majd a            
későbbiekben. 



Kovács Dominik 

Bogárdi– Mészöly Máté 

Sziasztok, Kovács Dominik vagyok! A Szegedi Tudományegyetem mérnöki 
karán, mechatronikai mérnök szakon vagyok elsőéves hallgató. A szakom 
hasonlít az első évben a gépészmérnöki szakhoz, ha esetleg az érdekel,   
tudok róla mesélni. A mérnöki kar kollégiumában vagyok, aki nem tud      
albérletet fizetni, azt szívesen ellátom kolis tanácsokkal. Minden órámhoz 
tartozik egy gyakorlati óra, szóval mondhatom, hogy eléggé gyakorlatorien-
tált a képzés. Ha érdekel a robottechnológia, akkor ez a te szakod. Gyere el 
és hallgass meg, ha felkeltettem az érdeklődésed!  

Sziasztok! Bogárdi-Mészöly Máté vagyok, a Pannon Egyetem üzemmérnök-
informatikus szakán tanulok második éve, még mintatanterv szerint. Egy 
kötetlen beszélgetésre szeretnélek invitálni titeket, ha informatikai irányon 
gondolkoztok, esetleg nem tudjátok azon belül melyik szakot is válasszátok 
vagy egyáltalán nektek való-e. Továbbá szívesen beszélek a többi karról, az 
egyetemről, Veszprémről és a kollégiumokról. Tapasztalatból mesélek az  
első félév buktatóiról, valamint túlélési tanácsokat tudok adni, bármilyen 
egyetemre is készülsz. A “Mákos? Rétes!”-től a “Pannon Egyetem 
sálálálá..”-ig minden amit tudni szeretnétek és még több is…  



Sziasztok, Haincz Krisztián vagyok és jelenleg negyedéves osztatlan     
nemzetiségi német-testnevelő tanár szakon tanulok a Pécsi                    
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Az első gólyatáborom 
óta egyre inkább foglalkoztat az egyetemi élet, és szeretnék minél jobban 
aktív részese lenni a hallgatói közéletnek. Először a 2017-es gólyatáborban 
biztonsági feladatok ellátásában, majd a 2018-as, 2019-es gólyatáborok-
ban már Seniorként vettem részt, mely véleményem szerint az egyetemi 
élet megalapozását szolgáló egyik legfontosabb esemény. Orientációs    
napokon, nyílt napokon számos Campus túrát vezettem, a nyelvi szakesten 
szervezői feladatokat láttam el. 2018 tavasza óta a Szenes Crew tagja      
vagyok, amelynek köszönhetően további egyetemi rendezvényeken         
tevékenykedhetek. 2019 szeptember 1-je óta hallgatói képviselőként 
nyújtok segítséget hallgatótársaimnak. Továbbá szeptember óta             
Kollégiumi Diákbizottsági Tagként is tevékenykedem, ami számos szerve-
zői feladatot igényel. A leendő Pécsi Bölcsész hallgatók beiskoláztatási 
programjának is aktív részese vagyok október elejétől kezdve. Szóval, ha 
érdekel a PTE, az egyetemi élet vagy bármilyen tanulmányi kérdés, akkor 
ne habozz, gyere és kérdezz bátran. 

Haincz Krisztián 



Zórity Laura 

Rotschadl Ádám 

Sziasztok! Zórity Laura vagyok, az ELTE Bölcsészettudományi Kar hallgatója. 
Idén kezdtem a második évem anglisztika szakon, ahol a specializációm a 
Fordítói készségek. Mivel nemcsak testben, de lélekben is jelen voltam az 
elmúlt egy évben, ezért tudok arról mesélni, hogy mit is tanulunk pontosan 
anglisztikán, milyen a közösség, miket tanultam meg az első évem alatt és 
hogy hogyan is készítenek fel minket a Fordító és Tolmács Mesterképzésre 
itt alapképzésen. Szívesen mesélek arról is, hogy hogyan működik a         
specializáció és minorválasztás és milyenek is a vizsgák. Ha kíváncsi vagy 
ezek közül bármire, akkor szeretettel várlak és minden tőlem telhetőt   
megteszek, hogy válaszoljak a kérdéseidre.  

Intézmény: Szegedi Tudományegyetem, szak: történelem-régészet          
szemeszter: MA, utolsó félév.  
Bemutatkozás: Kedves Mindenki! 2010-ben kezdtem az egyetemet          
Szegeden, mint történész-régész, ami szorosan összekapcsolódik, viszont 
mégis elkülönül egymástól, legalábbis a képzés során. 
A BA időszak alatt két különböző helyen végeztem ásatási gyakorlatot, 
2017 óta a dunaújvárosi múzeum munkatársa vagyok. Sokan azt gondolják, 
a régészet csak az ásatást foglalja magában, de sokkal összetettebb felada-
tokról van szó. Ezekről és az odáig vezető útról tudok nektek mesélni a    
pályaválasztási napon. 



A nevem Gombkötőné Kemény Krisztina. 1999-ben érettségiztem az 
MNÁMK-ban. 2004-ben szereztem diplomát a Pécsi Tudományegyetem   
német nemzetiségi szakán. Diplomadolgozatomat egy három hónapos 
németországi DAAD kutatási ösztöndíj keretében írtam a kitelepített        
bátaszéki németek identitásáról. Az egyetem elvégzése után középiskolai 
tanárként dolgoztam, illetve óraadóként a Pécsi Tudományegyetemen és 
a bajai Eötvös József Főiskolán (EJF). 2014 óta az EJF oktatója vagyok    
teljes állásban. Jelenleg doktori tanulmányokat folytatok Budapesten az  
ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájában. A pályaválasztási börzén       
várom az érdeklődőket az EJF képzési kínálatával – Tanító (BA), Tanító (BA) 
német/horvát nemzetiségi szakirány, Óvodapedagógus (BA), Óvodapeda-
gógus (BA) német/horvát nemzetiségi szakirány, Csecsemő- és                   
kisgyermeknevelő (BA), Gazdálkodási és menedzsment – kapcsolatban.   
Továbbá szívesen szolgálok információval a külföldi ösztöndíjlehetőségek-
kel és a magyarországi phD-képzéssel kapcsolatban. 

Gombkötőné Kemény Krisztina 



Simon Krisztina 

Kancsár Andrea 
Kancsár Andrea vagyok, az MNÁMK után az Eötvös József Főiskolán          
végeztem Ifjúságsegítő szakot Baján. 2013 óta dolgozom a Kiskőrösi       
EGYMI-ben pedagógiai asszisztensként. Végzős hallgató vagyok a Szegedi 
Tudományegyetem Juhász Gyula Gyógypedagógusképző Karán. Amiről 
leginkább szeretnék beszélni, az az iskolánkban használt módszerek, a     
sérült gyerekekkel való foglalkozás és a munka/egyetem/ család                 
logisztikája.  

Sziasztok! Én Simon Krisztina vagyok. A PTE szekszárdi kihelyezett karán 
diplomáztam német nemzetiségi óvodapedagógusként. Hála a sikeres     
diplomámnak, szeptember óta dolgozom egy németes kétnyelvű oviban. 
Szívesen beszélek nektek a főiskoláról, ahol tanultam, a munkámról és     
arról, hogy mit is jelent németes óvónéninek lenni. 



Knittel Patrik 

Schmidt Beáta 

Kedves film iránt érdeklődők! A nevem Knittel Patrik. Jelenleg a Filmakademie                             
Baden-Württemberg, Animáció Karán vagyok hallgató. A diplomamunkán dolgozom, az utolsó 
szemeszterben. Eddig pár sikeresnek mondható animációs projektet tudhatok a hátam mögött. 
(Trying to Connect, Neighbourwood, CatPlanets) Az akadémián   első évében minden hallgató 
ugyanazon a tanrenden megy keresztül, függetlenül a specializációjától. Mindannyian tanulunk 
forgatókönyvírásról, színjátszásról, rendezésről, kameráról, egyéb filmmel kapcsolatos dolgokról, 
ezért gondolom úgy, hogy elláthatlak jó tanácsokkal. Amiben a segítségetekre tudok lenni:      
Rálátásom van arra, hogyan működik egy filmes főiskola és a filmipar önmagában. Elmondha-
tom, hogy mi alapján választják ki a felvételiző diákokat. Megpróbálom eloszlatni a téves          
feltételezéseket, amik engem is hátráltattak a kezdetekkor. Megnyugtathatom a szüleidet, hogy 
nem lehetetlen pénzt keresni a filmiparban. Elmondhatom, hogy   miért vagy miért ne jelentkezz 
egy filmes suliba. Ezen felül elmesélhetem saját tapasztalataimat a tanulmányok finanszírozásá-
ról, hogyan zajlik az élet külföldi diákként Németországban. A kérdéseiteket szeretettel várom a  
patrikknittel1992@gmail.com e-mail címre! Üdv! Patrik 

Sziasztok! 
Schmidt Beáta vagyok a BME Természettudományi karáról. Előző félévben végeztem el a Fizika 
BSc képzést, jelenleg pedig a Számítógépes és kognitív idegtudomány mesterképzést            
hallgatom. Ez utóbbi képzésnek szinte semmi köze nincsen a fizikához, inkább pszichológiáról, 
statisztikáról és biológiáról van szó. Röviden és nagy általánosságban összefoglalva, arról          
tanulunk, hogy hogyan működik az emberi agy, illetve az egész idegrendszer.  A karon jelenleg 
hét kutatócsoport van, amik mind különböző témákkal foglalkoznak (idegrendszeri képalkotás, 
kísérleti pragmatika, klinikai idegtudomány, pszicholingvisztika, neurokognitív fejlődés, tanulás 
és emlékezet, vizuális idegtudomány).  



Kovács Barbara 

Schauer Sára 

Egyetemi tanulmányaimat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem                         
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karán folytatom. Jelenleg 
harmadéves vagyok, nemzetközi biztonság-és védelempolitika alapszakon.  
Az egyetemmel, a szakkal kapcsolatban bármilyen kérdésekkel                  
fordulhatnak hozzám. 
Az e-mail címem: barbarakov98@gmail.com 

Sziasztok! Schauer Sára vagyok, Herr Manz osztályába jártam. Érettségi 
után Regensburgban kezdtem el a gyógyszerészeti egyetemet. 
Két éve jöttem át Pestre a Semmelweisre és most itt folytatom a képzést.  
Ha van aki orvos/gyógyszerész irányba szeretne menni tovább, nyugodtan 
vegye fel velem a kapcsolatot facebookon vagy emailben: 
 (schauersara@gmail.com).  

Péterfay Dóra 
Hollandiában folytatok tanulmányokat - anglisztika területen. Szívesen  
segítek a külföldi nyelvtanulmányokkal kapcsolatban.  

mailto:barbarakov98@gmail.com

