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KÖZÉPISKOLAI VERSENYT HIRDET TEHETSÉGES HALLGATÓKNAK AZ
ORSZÁG ELSŐ SZÁMÚ TEHETSÉGGONDOZÁSI KÖZPONTJA
Az ELTE interdiszciplináris szakkollégiuma, az Eötvös József Collegium, Magyarország
egyik legnagyobb múltra visszatekintő, komoly tekintéllyel bíró intézménye Eötvös József
Tanulmányi Verseny néven középiskolai versenyt szervez, amelyre angol, bizantonológia,
filozófia, francia, földrajz, latin, magyar, matematika-fizika, ógörög, orientalisztika,
informatika és társadalomtudomány területeiről várják tehetséges diákok jelentkezését. A
szakkollégium a képzés során különlegesen tehetséges és elhivatott egyetemisták érett,
kompetens tudóssá válását veszi célba, de egyéb karrierlehetőséghez is hozzásegít.
A szervezők szándéka, hogy a középiskolai tantárgyak szerint tagolt OKTV-vel szemben
egyetemi szakoknak megfelelően hirdessenek versenyt, így már középiskolában ízelítőt adva
az egyes szakok, szakterületek képzési sajátosságaiból, ezzel könnyítve meg a középiskolások
pályaválasztását. Emellett természetesen a versenyen kiemelkedő helyezést elérő
legtehetségesebb diákokat az Eötvös Collegium szakmai műhelyei személyre szabott
tutorálással segítik az egyetemre való bekerülésben.
Az első forduló októberben, az interneten zajlik. Egyes szekciók egy esszé feltöltését várják,
míg mások egy internetes teszt kitöltését kérik. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokat
egységesen december 3-án várjuk a Collegium épületébe, ahol a döntő megmérettetés
feszültségét közös programokkal, ismerkedéssel oldjuk. Ekképpen a középiskolások
megismerkedhetnek több egyetemistával, akik szívesen mesélnek az egyetemi életről, s
választott szak jellemzőiről. A megmérettetés végső sorrendjét még aznap, december 3-án,
ünnepélyes díjátadó gálaest keretében hirdetjük ki.
A verseny győztesei értékes díjazásban részesülnek, így könyvutalványt nyerhetnek, vagy
részt vehetnek érettségi előkészítő tanfolyamon, autóvezetői oktatáson, pályázatíró
tanfolyamon. Természetesen a legnagyobb jutalom az a mentor, aki kész végigtanácsolni a
felvételihez vezető utadon, s a későbbiek folyamán is biztos pontot jelenthet az egyetemi
tájékozódásban.
Jelentkezni október 17-ig a verseny.eotvos.elte.hu címen lehet. (A jelentkezési határidő
bizonyos szekciók esetén ettől eltérhet. Erről az adott szekció versenykiírása ad további
felvilágosítást.)

Szerkesztőknek:
Az Eötvös Collegiumról:
Alapításától kezdve az Eötvös Collegium hivatása az, hogy a magyar nemzet
legtehetségesebb egyetemi polgárait támogassa, tudományos előmenetelüket segítse. Jóllehet,
a Collegium ma sok tekintetben eltér a háború előtti nagyhírű elődjétől, a célja változatlan:
olyan kiválóan fölkészült szakemberek képzése, akik tudományterületükön az átlagot
meghaladó tudással rendelkeznek, önálló kutatómunkára képesek, és akiknek a tudomány
művelése nem csupán szakma, hanem tanári hivatás is.
A Collegium az Universitas szellemét követve saját felvételi eljárás keretében négy egyetemi
karról vesz fel tagokat. A collegisták kétharmad részben a Bölcsészettudományi Kar,
egyharmad részben pedig a Természettudományi Kar, az Informatikai Kar, illetve a
Társadalomtudományi Kar hallgatói közül kerülnek ki. Ez a sokszínűség, a különféle
tudományterületek mindennapos érintkezése a Collegium kimagasló eredményeinek a záloga.
A Collegium az Eötvös Loránd Tudományegyetem szakkollégiumaként belső autonómiát
élvez, szabadon határozza meg tantervét és egyéb oktatási programjait, amelyek az egyetemi
képzést egészítik ki. A színvonalas oktatói-kutatói munka hátterét a magyar szellemi elit
Collegiumhoz kötődő képviselői biztosítják részint aktív tanárként, részint az Eötvös
Collegium Baráti Körének tagjaként, valamint a collegisták mentoraként.
A Collegium oktatási célkitűzései között - a hagyományoknak megfelelően - egyszerre van
jelen a széles körű, európai horizontú tudományos tájékozódás és a nemzeti hagyományok
ápolásának igénye.
A collegisták életéről, rendezvényekről, a műhelyek munkájáról, és még sok másról is
tájékoztat honlapunk (eotvos.elte.hu).
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