Luther Otthon - Szakkollégium
Írásbeli felvételi
a 2020/2021-es tanévre

Kedves Jelentkező!
A Luther Otthon - Szakkollégium írásbeli felvételi lapját tartod a kezedben.
Felhívjuk a figyelmedet, hogy a felvételiket harmadik félnek nem adjuk ki! A kitöltött
írásbeli felvételi lap beérkezési határideje 2020. július 30. csütörtök, melyet kérünk
a következő címre juttass el: felveteli@lutherotthon.hu
Kollégiumunk összetartó baráti körök közössége, alig 80 ember lakik együtt, itt nem
lehet elbújni a személytelenség árnyékában. Mindenki ismer mindenkit. A következőkben
látni fogod, hogy a kérdéseinken keresztül is Téged szeretnénk valóban megismerni és
nem unottá rágott közhelyeket olvasni; a legőszintébb válaszaidra vagyunk kíváncsiak. A
felvételi lapon mellőzheted az érettségire jól begyakorolt tárgyilagos stílusod, kollégisták
maroknyi csapata fogja olvasni válaszaidat.
Az írásbeli rész tartalmától függetlenül mindenkit meghívunk a felvételi tárborunkra,
mely szóbeli felvételivel végződik. Az írásbeli felvételi beküldése feltétele a felvételi
táborban való részvételnek. A kiválasztás során figyelembe vesszük az írásbeli jelentkezést
és a felvételi tábort is; a felvétel feltétele a felvételi lap határidőn belüli leadása és a
táborban való részvétel.
Felvételi Tábor időpontja: 2020. augusztus 1-2.
Kérjük, a felvételi laphoz mellékelj egy lelkészi ajánlást gyülekezeti
lelkészedtől, valamint egy fényképpel ellátott hagyományos típusú
önéletrajzot, amelyben mindenképpen térj ki a családodra, iskolán kívüli
tevékenységeidre
(szakkör,
egyesület…),
hogy
milyen
programok
szervezésében vettél eddig részt, hitéletedre és gyülekezeteddel való
kapcsolatodra, valamint egyéb általad fontosnak tartott dolgokra. Kérjük, írj
arról is, hogyan képzeled el a budapesti életedet, és hogy miért szeretnél
kollégiumunk közösségéhez tartozni.
Néhány szó a kitöltésről: kattints a megfelelő kitöltendő szürke mezőbe, vagy
lépdelj oda a TAB billentyű segítségével és már írhatod is a válaszod. Ajánlott kitörölni az
előre megadott „___” vonalakat (amik csak kitöltő és elrendező szereppel bírnak) és csak
a saját választ beírni. A hosszú kifejtendő válaszoknál nem adtunk meg ilyen helykitöltő
vonalakat, tetszőleges hosszan írhattok, automatikusan tördeli a sorokat és az oldalakat is,
amennyiben az szükséges.
Ha bármi kérdés felmerül benned a jelentkezéssel kapcsolatban, kérjük, írj a
felveteli@lutherotthon.hu e-mail címre!
Budapest, 2020. július 1.
Sok sikert és szeretettel várunk a felvételi táborba:
Luther Otthon – Szakkollégium
Felvételi Bizottsága

Adatlap
Név: __________________________

Elérhetőségek


E-mail:

__________________________



Mobil:

__/__-____



Lakcím:

(formátum: 30/123-4567)

o

helység: __________________________

o

irányító szám: ____

o

utca, házszám: _____________________________________

Személyi adatok


Születési hely, idő: __________________________



Anyja neve: __________________________





o

foglalkozása: __________________________

o

munkahelye: __________________________

Apja/gondviselő neve: __________________________
o

foglalkozása: __________________________

o

munkahelye: __________________________

Testvéreid:
o

1. neve: __________________________


o

2. neve: __________________________


o

__________________________

életkora, foglalkozása:

__________________________

4. neve: __________________________




életkora, foglalkozása:

3. neve: __________________________


o

életkora, foglalkozása: __________________________

életkora, foglalkozása:

__________________________

Egyéb családi megjegyzések:
_________________________________________________________________



Gyülekezeted, gyülekezeti lelkész neve:
_________________________________________________________________

Képzettség




Érettségi:
o

iskolája: _______________________________________________________

o

éve:

Nyelvvizsga:
o

o

o



____

nyelv: német

___________



fok/típus: _____



megszerzés éve: ____

nyelv: angol

___________



fok/típus: _____



megszerzés éve: ____

nyelv:

___________



fok/típus: _____



megszerzés éve: ____

Verseny:
o

o

név:

__________________________



helyezés: _____



év: ____

név:

__________________________



helyezés: _____



év: ____

Jelentkezés1






1. hely, egyetem/főiskola: ________________________________
o

kar:

________________________________

o

szak:

________________________________

2. hely, egyetem/főiskola: ________________________________
o

kar:

________________________________

o

szak:

________________________________

3. hely, egyetem/főiskola: ________________________________
o

kar:

________________________________

o

szak:

________________________________

Egyéb
1 Ha felvételidet a ponthúzás után adod be, már csak azt a helyet írd be, ahova ténylegesen felvettek
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Van-e valamilyen állandó egészségügyi problémád, mely befolyással lehet tanulmányaidra,
illetve közösségi életre? Szükséged van-e rendszeres orvosi kezelésre?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Egyéb közlendők:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Kijelentem, hogy az adatlapon szereplő információk a valóságnak megfelelnek. Kérem felvételi
jelentkezésem elfogadását a Luther Otthon-Szakkollégiumba.
Dátum: ..............................
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Kisesszé – fejtsd ki a véleményed!
Az űrlap itt következő mezőibe korlátlan hosszúságú szöveget írhatsz.

1.

Mit vársz az itteni kollégiumi élettől?

2. Mi az az 5 dolog, amit feltétlenül magaddal hoznál a beköltözéskor, mert magadhoz
tartozónak érzed?
3. Hit és vallás. Van különbség?
4.

Létezhet-e hit egyház nélkül és fordítva?

5. Mi lenne Luther, ha ma élne?
6. Ha belenézel a tükörbe, milyen embert látsz?
7. Mit csinálsz szívesen a szabadidődben?
8. Mi tesz szomorúvá? És mivel lehet felvidítani?
9. Milyen szuperképességet adnál magadnak?
10. Szerinted mit takar a szakkollégium kifejezés?
11. Milyennek képzeled el szakkolis életet?
12. Milyen szerepet vállaltál (a tagság is szerep) és milyen szervezetekben az elmúlt
években? Fejtsd ki!
11. Kit tartasz példaképednek és miért?
12. Milyen pizzát szeretsz?
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