EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁG

Engedje meg, hogy szervezetünk, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Kar Hallgatói Önkormányzatának Felvételi Előkészítő Bizottsága (FEB) bemutatkozzon.
Szervezetünk
A Felvételi Előkészítő Bizottság, az ELTE ÁJK hallgatóinak öntevékeny csoportja, amelynek
tagjai társadalmi munkát végezve segítik a végzős tanítványok érettségire való felkészülését
magyar és történelem tárgyakból, immár 45 éve. A FEB oktatói az egyetem hallgatói közül
kerülnek ki egy egyéves, szigorú követelményeket támasztó szakmai rosta után. Mindannyian
folyamatosan részt veszünk az egyetemi közéletben és tagjai vagyunk a különböző tudományos és
egyéb kari szervezeteknek.
Minden évben több tucat budapesti középiskolában jelenünk meg személyesen, hiszen fontosnak
tartjuk, hogy a diákok első kézből szerezzék meg azokat az információkat, amelyek segítségükre
lehetnek a jelentkezési papírok kitöltésénél. Rövid előadásunk során szeretnénk néhány szót ejteni
az ELTE jogi karán induló képzésekről, az egyetemi közéletről, a különféle szervezetekről
(Hallgatói Önkormányzat, Tudományos Diákkörök, Bibó István Szakkollégium, Külügyi Kör,
ERASMUS-ösztöndíj, sportprogramok, Perjátszó Kör) a diplomaszerzés utáni elhelyezkedési
lehetőségekről és mindazokról a tényezőkről, melyek megkönnyítik számukra a pályaválasztást.
Ezen kívül szeretnénk bemutatni, hogy mivel is foglalkozik szervezetünk.
Az oktatás keretei
 Szeminárium: az érettségihez szükséges tananyag a szemináriumokon, azaz a kiscsoportos
foglalkozásokon (10-15 fő) hangzik el. Természetesen ezek az interaktív foglalkozások nem
kívánják (és nem is tudnák) helyettesíteni a középiskolai órákon elhangzottakat. A célunk,
hogy a két féléven át tartó, tantárgyanként összesen 21 alkalomból álló intenzív kurzuson a
leghangsúlyosabb részeket alaposan és rendszerezve átismételtessük a diákokkal. Az érettségi
követelményrendszeréhez igazodva mi magunk is állítunk össze különböző teszt- és esszéírást
gyakoroltató feladatokat, valamint szóbeli kikérdezésre is lehetőség van. Előbbiek a
számonkérés leghatékonyabb formái, mivel

mélyrehatóan, a fontos adatokra és
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összefüggésekre összpontosítva kérik számon a tananyagot. A foglalkozásokat délután 16 és
19 óra között tartjuk, hétfőtől péntekig. Minden hétköznap indítunk magyar és történelem
szemináriumokat.
 Szombati tanfolyam: szintén kétszemeszteres kurzus, mely a nappali tanfolyam tematikáját
követi. Elsősorban a nem budapesti hallgatóknak ajánljuk, illetve azoknak, akik hét közben
nem tudnának időt szakítani az órák látogatására. Minden szombaton 10 és 13 óra, valamint
14 és 17 óra között tartjuk magyar és történelem szemináriumainkat.
 Levelezős tanfolyam: azon diákok, akik az önálló felkészülést preferálják, jelentkezhetnek
levelezős tanfolyamunkra, ahol hétről-hétre a honlapunkon keresztül letölthetik az adott hét
tananyagát, illetve feladatsorokkal tesztelhetik tudásukat.
 „Jogázz velünk!” – interaktív jogi alapozás az ELTE ÁJK oktatóival:
A Felvételi Előkészítő Bizottság egyedülálló kezdeményezése ez a kurzus, amely az ELTE
ÁJK oktatóinak széles körű támogatásával valósult meg. Mindeddig nem volt arra lehetőség,
hogy a gimnáziumok diákjai beláthassanak egyetemünk kulisszái mögé és megismerhessék,
miről is szólnak a jogi tanulmányok, és mire lehet hasznosítani az itt megszerzett.
A tanfolyam során a jelentkezők megismerkedhetnek a jog különböző területeivel, az egyes
jogágak sajátosságaival (polgári jog, alkotmányjog, büntetőjog stb.) természetesen könnyen
érthető formában, interaktív módon, számos jogesettel illusztrálva. Az órákat az ELTE ÁJK
fiatal oktatói, PhD-hallgatói tartják, akik minket is tanítanak, vizsgáztatnak az Egyetem téri
épület falai között.
Regisztrációs díj
Az új érettségi és felvételi rendszer bevezetésekor meghirdettük az „egyenlő eséllyel a felsőoktatásba”
nevű programot. Ezzel azt vállaltuk, hogy – egyetem specifikus felvételi vizsga nem lévén – nem
csupán az ELTE ÁJK-ra, de bármilyen más felsőoktatási intézménybe jelentkező gimnazisták
felkészülésében is segítünk, ha történelemből vagy magyarból szeretnének központilag szervezett
érettségi vizsgát tenni. Az „egyenlő esély” megadása azt is jelenti, hogy a piaci ár töredékéért,
úgynevezett regisztrációs díj ellenében végezzük tovább munkánkat. Ez a díj a szervezetünk
működéséhez szükséges költségeket (terembérlés, irodaszerek, programok szervezése) fedezi.
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Tanítványaink visszajelzése, az évről évre magasabb tanítvány-létszám, s számos egyéb elismerés
bizonyítja, hogy szervezetünk hasznos segítséget nyújt az érettségire való felkészüléshez.
 A nappali tanfolyam regisztrációs díja: tartalmazza a magyar és történelem tanfolyamok,
valamint a Jogázz velünk! alapozó kurzus árát.
‐ egész éves: 28.000 Ft,
‐ fél éves: 18.000 Ft.
 Az egész éves levelező tanfolyam ára: 10.000 Ft, mely tartalmazza mindkét tanfolyam árát.
 Amennyiben négyen egyszerre jelentkeznek irodánkon, az egész éves tanfolyam regisztrációs
díjából fejenként 3.000 Ft kedvezményt biztosítunk.
A tanfolyamok kezdési időpontja: 2014. október 6.
Beiratkozás
A tanfolyamainkra 2014. szeptember 8-tól lehet beiratkozni:
 személyesen: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12., 10 és 18 óra között,
 interneten: az elteajkfeb@gmail.com címre küldött email útján.
Elérhetőségeink
 Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10–12. (hátsó udvar, HÖK-épület)
 Telefon/fax: 06/1-483-8011, központi tel.: 06/1-483-8000/4650-s mellék
 Mobil: 06/20-208-8124
 Honlap: www.feb.hu
 Email: elteajkfeb@gmail.com
Tiszteletteljes kérésünk, hogy a fenti tájékoztatót a végzős osztályokban szíveskedjen kihirdetni.
Budapest, 2014. szeptember 8.
Köszönettel:
Vinglman Máté
Elnök
Felvételi Előkészítő Bizottság, ELTE ÁJK
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