
 

 

 

 

KÁROLI EGYETEMI NYÍLT NAP  

PROGRAM 

 

Időpont: 2022. december 3. (9:00 órától 16:00-ig) 

Helyszín: Budapest, 1088 Reviczky utca 6. 

 

A részvétel INGYENES, azonban REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT. 

 
 

IDŐ PROGRAM 

9:00 ÉRKEZÉS 

9:30 MEGNYITÓ   

9:35 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A FELVÉTELI TUDNIVALÓKRÓL  

Szabó Katalin Zsuzsanna, Oktatási főigazgató  

 

10:00-15:00 

BÖRZE 

 

A Károlyi-Csekonics-palota aulájában felállított standoknál az érdeklődők beszélgethetnek oktatóinkkal, hallgatóinkkal és tájékozódhatnak 

többek között: 

 

- a karok tevékenységéről (Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK); Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK); Gazdaságtudományi, 

Egészségtudományi és Szociális Kar (GESZK); Hittudományi Kar (HTK); Pedagógiai Kar (PK)) 

- az egyetemi életről: tehetséggondozás, ösztöndíjlehetőségek, sportlehetőségek, diákélet stb. 

- a felvételi tudnivalókról; 

- a diákhitel lehetőségekről. 

  

10:15 – 14.55 
KARI PROGRAMOK KÜLÖN TERMEKBEN 

 



Az érdeklődők pódiumbeszélgetések keretében bepillanthatnak az egyes karok életébe, találkozhatnak a szakmák neves képviselőivel, valamint a 

pályaválasztást segítő karrier tanácsadáson vehetnek részt az alábbiak szerint: 

 

 AJK 

Terem 

BTK 

Terem  

PK  

Terem  

HTK 

Terem  

GESZK 

Terem 

Karrier 

Terem  

10:15 

Mire jó a jogi 

diploma? 

Szakmák 

képviselőinek 

beszélgetése 

karrierlehetőség

ekről 

Mi kell ahhoz, hogy bölcsész hallgató 

legyek?  

Tájékoztató a felvételi tudnivalókról 

Így néz ki egy 

hetünk 

pedagógus 

hallgatóként 

Pedagógia 

szakos 

hallgatók 

beszélgetése 

az egyetemi 

életről 

Mi kell ahhoz, hogy 

teológus hallgató 

legyek?  

Tájékoztató a felvételi 

tudnivalókról 

Mire jó a gazdasági/ 

szociális/egészségügyi  szakos 

diploma? 

Szakmák képviselőinek 

beszélgetése 

karrierlehetőségekről 

Karrier 

tanácsadás 

11:00 Szünet Szünet Szünet Szünet Szünet  

11:15 

Így néz ki egy 

hetünk 

joghallgatóként 

Jogász szakos 

hallgatók 

beszélgetése az 

egyetemi életről 

Mire jó a bölcsész diploma? 

Oktatók és szakmák képviselőinek 

beszélgetése a képzésekről és a 

karrierlehetőségekről (külön termekben) 

 

Mi kell 

ahhoz, hogy 

pedagógus 

hallgató 

legyek?  

Tájékoztató a 

felvételi 

tudnivalókról 

Így néz ki egy 

hetünk teológus 

hallgatóként 

Teológia szakos 

hallgatók 

beszélgetése az 

egyetemi életről 

Mi kell ahhoz, hogy gazdasági/ 

szociális/egészségügyi szakos 

hallgató legyek?  

Tájékoztató a felvételi 

tudnivalókról 

Karrier 

tanácsadás 

1. terem 2. terem 3. terem 

 

Anglisztika,  

média és 

mozgókép, 

színház-

tudomány, 

szabad 

bölcsészet 

 

 

Magyar, 

kultúratudomány, 

germanisztika, 

történelem, 

doktori iskola  

 

Pszichológia 

12:00 Szünet Szünet Szünet Szünet Szünet  

12:15 

Mi kell ahhoz, 

hogy 

joghallgató 

legyek?  

Tájékoztató a 

Így néz ki egy hetünk bölcsész 

hallgatóként 

Bölcsészettudományi kar hallgatóinak 

beszélgetése az egyetemi életről 

Mire jó a 

pedagógus 

diploma? 

Szakmák 

képviselőinek 

beszélgetése 

Mire jó a teológus 

diploma? 

Szakmák 

képviselőinek 

beszélgetése 

karrierlehetőségekről 

Így néz ki egy hetünk 

gazdasági/ 

szociális/egészségügyi szakos 

hallgatóként 

Gazdasági/ 

szociális/egészségügyi  szakos 

Karrier 

tanácsadás 



felvételi 

tudnivalókról 

karrierlehetős

égekről 

hallgatók beszélgetése az 

egyetemi életről 

13:00 Szünet Szünet Szünet Szünet Szünet  

13:15 – 14:00 

 

Az ÁJK 

oktatóinak 

beszélgetése I. 

 

 

A Károli Junior Akadémia (KJA) alapismereti kurzusai diákjainak tanúsítványátadó ünnepsége 

(meghívottak részére) 

 

Az ünnepséget külön teremben online közvetítjük, amelyet bárki megtekinthet. 

 

Karrier 

tanácsadás 

14:10 – 14:55 

Hogyan segít 

egy regény, 

novella 

megérteni a 

jogot? 

 

Az ÁJK 

oktatóinak 

beszélgetése II. 

 

Karrier 

tanácsadás 

14:00 

Ebéd a KJA alapismereti kurzusainak résztvevői számára (meghívottak részére) 

 

 

14:00 
Díszebéd (meghívottak részére) 

  

14:30-15:15 

Pályaválasztás tudatosan 

Egyetemünk jelenlegi és végzett hallgatóinak kerekasztal beszélgetése 

 

15: 30- 16:00 
A Károlyi-Csekonics-palota művészettörténész szemmel:  

vezetett körbejárás az épületben 

 

A programváltozás jogát fenntartjuk. 


