Rajk László Szakkollégium
2016
FELVÉTELI

KÉRDŐÍV

Kedves Jelentkező!
A Rajk László Szakkollégium felvételi kérdőívét tartod a kezedben, aminek kitöltése az első lépés ahhoz, hogy a kollégium tagjává válj. A Corvinus G, T, K karjairól, illetve az
ELTEconról várjuk az I. és II. éves hallgatók jelentkezését. Miután kitöltötted a kérdőívet, kérünk, dobd bele az egyetemen, Tarkaréten vagy a Rajk portáján elhelyezett dobozba.
Természetesen bármelyik rajkosnak is a kezébe nyomhatod.
Ha
kitöltesz
egy
kérdőívet,
küldj
egy
levelet
a
rajkfelveteli2016@gmail.com
e-mail
címre.
Amennyiben barátaidnak, ismerőseidnek szeretnéd eljuttatni a kérdőívet és nincs már nyomtatott verzió belőle, akkor a rajk.eu oldalról letöltheted. Ha nem ütközik akadályba, kérünk, kézzel töltött kérdőívet adj le!
A leadási határidő május 24, este 8óra. A következő forduló egy szóbeli elbeszélgetés lesz június 7-11 között,
amire mindenkit behívunk, aki leadta a kérdőívet. Ha sikerrel jársz, készülj fel egy kellemes mulatozásra június
12-én, majd Nyári Táborunkra június 28 – július 3 között.
Szeretnénk felhívni arra a figyelmet, hogy a Corvinus szakkollégiumai (EVK, Heller, SZISZ, TEK) közötti megállapodás értelmében egy félévben csak egy szakkollégiumba jelentkezhetsz.
A Rajk sem fogad el kettős jelentkezést.

Jó munkát kívánunk!

1. blokk
Kérjük, az alábbi kérdésekre maximum 5-6 sorban válaszolj!

1. Ki a medián szuperhős?

2. Te hol tanultad a vágyaidat?

3. Kire lennél mérges,
		 ha elütne egy önvezető autó?

4. Mit adtak nekünk a stadionok?

5. Mit csinálnál,
		 ha nem lennél egyetemista?
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6. Mi állítja meg a Google-t?

7. Mire jók az oligarchák?

8. Mit tanultál az osztálytársaidtól?

3

9. Jó a női kvótarendszer?

10. Mitől lesz valaki pesti?

11. Csalhatok adót,
		 ha munkahelyeket teremtek?
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12. Ki és miben vehetne
		 példát a magyarokról?

13. Hol kezdődik a középosztály?

14. Mi az, amit csak egy fehér,
		 keresztény, hetero férfi csinálhat?
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15. Mikor nősz fel?

2.blokk
Az alábbi idézetek közül válassz ki egyet, és írd le róla a
gondolataid egy, körülbelül egy oldalas esszében!

„Az emberek kétféle módon tehetik hivatásukká a politikát. Vagy úgy,
hogy ‚érte’ élnek, vagy úgy, hogy ‚belőle’. Ez az ellentét egyáltalán
nem kizáró jellegű… Aki a politikáért él, az belső értelemben erre ‚alapozza az életét’: vagy a hatalom puszta birtoklását élvezi, vagy saját belső egyensúlyát és önérzetét táplálja azzal a tudattal, hogy egy
‚ügy’ szolgálata értelmet ad az életének. Ebben a belső értelemben
bizonyára minden komoly ember, aki valamilyen ügynek él, ugyanakkor ebből az ügyből is él. A különbség tehát a dolognak egy sokkal súlyosabb oldalára vonatkozik, nevezetesen a gazdaságira…”
/Max Weber/

„Too much freedom can lead to the soul’s decay.”
/Prince/
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„Tény ugyan, hogy nincsen ember, aki a saját képét ne szeretné látni a
tükörből. Csempésszünk a legkomolyabb szónok elé, mikor legjobban
fel van lelkesülve, egy tükröt, s tapasztalni fogjuk, hogy az egy perc múlva nem lát többé semmit, mint saját magát a tükörben; annak beszél,
annak gesztikulál. Hanem egy nagyítótükörben meglátni az embernek
magát, az valami rettenetes látvány. A saját fejét akkorának, mint egy
hordó, arcvonásait egy mesebeli óriás számára kitágítva, s az ijesztő
szörnyetegben mégis önmagára ismerni. Ez kellemetlen ismeretség.”
/Jókai Mór/

Kérjük, itt fejtsd ki a gondolataid a választott idézetről!
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3. blokk
Az alábbi témák közül válassz ki egyet, és fejtsd ki egy,
körülbelül egy oldalas esszében!

Te mi alapján határoznád meg a közalkalmazottak bérét?

Van közös európai értékrend?

Miért támogatja az állam a kultúrát,
ha az emberek fizetnek azért, amit értékesnek tartanak?
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Kérjük, itt fejtsd ki a gondolataid a választott idézetről!
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4. blokk
Rajzold meg életed döntési fáját!
(erre az oldalra rajzolhatsz)

A következő adatokra a
kollégiumi statisztikákhoz van szükségünk:
1.

Neved:.........................................................................................................

2.

Születési év,hó,nap:..................................................................................

3.

Szüleid foglalkozása:..................................................................................

4.

Szüleid végzettsége:...................................................................................

5.
6.

Vannak testvéreid? Ha igen,mivel foglalkoznak?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Melyik középiskolába jártál?.......................................................................

7.

Hol van az állandó lakhelyed?.............................................................................

8.

Hol élsz jelenleg? (húzd alá/karikázd be):
kollégium albérlet saját lakás egyéb
Melyik napon szeretnél szóbelizni?(húzd alá/karikázd be)
június 7. (kedd) június8. (szerda) június 9.(csütörtök)
június 10. (péntek) június11. (szombat)
Hányadik évfolyam(ok)ra és milyen szak(ok)vra jársz?
Államilag támogatott vagy költségtérítéses szak(ok)ontanulsz?
......................................................................................................................
Utolsó egyetemi féléved, lezárt féléved átlaga:..........
Mi az e-mail címed? ........................................................
Mi a telefonszámod? (A szóbeli egyeztetés céljából)
........................................................

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Leadási határidő:
2016. 05. 24. 20:00
Leadás helye:
A Tarkaréti kollégiumban, a BCE Központi Könyvtárban, a
BCE E épület portáján és a Horánszky utca 6. portáján elhelyezett dobozok
- vagy egyszerűen nyomd egy rajkos kezébe!

