
Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (HSZI) 
A HSZI küldetése a hallgatók támogatása az egyetemi élet útvesztőjében. Bátran fordulj hozzánk, 

amennyiben segítségre lenne szükséged életvezetési, pszichológiai kérdésekben, vagy a 

karrierépítéssel kapcsolatban. Tanácsadási szolgáltatásainkat az év bármely napján igénybe veheted. 

Célunk, hogy egy biztonságos környezetet teremtsünk a hallgatók és a pályakezdők számára ingyenes 

szolgáltatásainkkal. 

Pszichológiai tanácsadás 

Tapasztalataink szerint jó néhány téma kerül elő a felnőttkor első éveiben. Ilyen például a szülőkről 

való leválás, az alkalmazkodás az új környezethez, az önállóvá válás első lépései (értjük ez alatt 

például a felelősségvállalást, az öngondoskodást és a stresszhelyzetek megoldásának nehézségeit), 

teljesítményingadozás munkában és tanulmányokban, és az első komoly kapcsolatok. 

A pszichológiai tanácsadás az erőforrásaidra támaszkodva segíthet abban, hogy sikeresen meg tudj 

küzdeni az előtted álló akadályokkal.  

Az egyéni tanácsadások hossza 6 alkalom, melynek során egy körülírt célkitűzésre fókuszálva új 

perspektívákra, megoldásokra találhatsz rá a tanácsadó kíséretében. Az egyéni tanácsadásokon kívül 

csoportos formában is tudunk neked segíteni, hiszen készségfejlesztésre (például stresszkezelésre és 

szorongáscsökkentésre) csoportos formában is lehetőséged van. Ezek a csoportok akár 8 hetet is 

átívelnek, mely elegendő arra, hogy új tudással gyarapodj, miközben sajátélményt szerzel az adott 

területen. 

Azt javasoljuk, hogy ne várd meg, hogy a vizsgaidőszakban összecsapjanak a fejed felett a hullámok! 

A nehezebb, húzósabb időszakok előtt időben jelentkezz be a tanácsadásra, hiszen valamennyi 

várakozással a bekerülésig valószínűleg számolni kell. A tanácsadások során a kollégákat titoktartás 

kötelezi. 

Fordulj hozzánk bizalommal! 

https://hszi.bme.hu/tanacsadas/pszichologia/ 

Karrier-szolgáltatások 

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy már tanulmányaid során tervezhesd karriered, megismerve a 

foglalkoztatási lehetőségeket, az egyetemről kikerülő diplomásokkal szemben támasztott 

követelményeket. Ezen információk birtokában tudatosan alakíthatod szakirány választásod, 

nyelvtanulásod, illetve olyan ismereteket szerezhetsz, melyek a jövőben segítik karriered építését. Az 

egyéni pályaválasztási tanácsadáson az alábbi témák szoktak felmerülni:  

Erősségek, képességek, készségek felmérése, fejlesztése; 

Pályaválasztási bizonytalanságok hátterének feltérképezése; 

Továbbtanulási lehetőségek feltárása (mesterképzés, szakirány választás stb.). 

Kérj időpontot a tanacsadas@hszi.bme.hu e-mail címen a pályaorientációs tanácsadásra! 

https://hszi.bme.hu/tanacsadas/pszichologia/


https://hszi.bme.hu/tanacsadas/karrier/ 

Felsőbb évesként érdekes lehet majd számodra a karrier-szolgáltatásokon belül: önéletrajz 

tanácsadás, próbainterjú, karrier-coaching, kiválasztási szolgáltatás, kapcsolattartás a végzett 

hallgatókkal (alumni). 

Programjaink 

Műegyetemi Állásbörze és Felkészítő Szint: Minden októberben és márciusban személyesen 

találkozhatsz azokkal a cégekkel, amelyek egyikénél talán te is elindítod majd a karriered. Ezen a 

fórumon kapcsolatokat építhetsz, információkat gyűjthetsz a munkaerőpiacról, és tudatosan 

felkészülhetsz az előtted álló kihívásokra, hogy amikor majd aktuálissá válik, könnyen megtaláld a 

neked megfelelő szakmai gyakorlati helyet vagy álláslehetőséget. 

Felkészítő Napok: A többhetes programsorozatot minden tavasszal és ősszel, az állásbörze előtti 

időszakban rendezzük meg. Széles programválasztékunkban tematikus előadások, készségfejlesztő 

tréningek és különböző témájú konzultációs lehetőségek várnak rád, hogy segítsenek  

gördülékenyebbé tenni a tanulóéveket, valamint  tudatosabbá tenni a karrierépítést. 

HSZI Akadémia: Népszerű előadássorozatunkat azzal a céllal indítottuk el, hogy meghívott előadóink 

segítségével mindannyiunkat érintő lélektani témákat helyezzünk fókuszba. Ezeken az előadásokon 

informálódhatsz olyan kérdésekről, amiket a tantervben nem fogsz megtalálni, de a hétköznapok 

során biztosan foglalkoztatnak téged - legyen szó önismeretről vagy emberi kapcsolatokról. 

https://hszi.bme.hu/programajanlo/programjaink/ 

 http://www.allasborze.bme.hu/hu/latogatoknak/felkeszules/FN/  

http://www.allasborze.bme.hu/hu/latogatoknak/felkeszules/FSZ/ 

 

Készségfejlesztő tréningek 

Az egyetem által felkínált tudás megszerzése mellett fontosnak tartjuk a mindennapi gyakorlatban 

hasznosítható készségek, kompetenciák elsajátítását is. Ha szeretnéd kipróbálni magad kicsit a 

gyakorlatban, és eközben új embereket is megismerni, bátran jelentkezz pár órás tréningjeinkre, 

amelyeken játékos formában, másokkal együttműködve és tapasztalatot cserélve tanulhatsz 

magadról.  

https://hszi.bme.hu/tanacsadas/keszsegfejlesztes/ 

Esélyegyenlőségi szolgáltatások 

Esélyegyenlőségi csapatunk tagjaihoz fordulhatsz, ha sajátos nevelési igényű hallgatóként szeretnéd 

megismerni az esélyegyenlőségi szolgáltatásokat az egyetemen. Mozgáskorlátozott, hallás- vagy 

látássérült, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarban vagy tanulási zavarban érintett (pl. 

diszlexiás, diszgráfiás, ADHD-s) hallgatóként, illetve súlyos tartós betegséggel küzdő hallgatóként 

várjuk jelentkezésedet. Érdemes már akár a beiratkozás előtt regisztrálni, hogy minél több ingyenes 

https://hszi.bme.hu/tanacsadas/karrier/
https://hszi.bme.hu/programajanlo/programjaink/
http://www.allasborze.bme.hu/hu/latogatoknak/felkeszules/FN/
http://www.allasborze.bme.hu/hu/latogatoknak/felkeszules/FSZ/
https://hszi.bme.hu/tanacsadas/keszsegfejlesztes/


szolgáltatást vehess igénybe, ezzel is megkönnyítve az első hetek néha kicsit kaotikus időszakát! 

Keresd fel mielőbb a koordinátort e-mailen (eselyegyenloseg@hszi.bme.hu), hogy…  

 …részt vehess a regisztrációs hetet megelőző speciális nyári táborunkon, ahol egyetemi 

helyszíneken hangolódhatsz rá a műegyetemi életre.  

 …saját kortársmentorod lehessen, aki rutinos műegyetemistaként tud segíteni az egyetemi 

életbe történő bekapcsolódásban, a féléved tervezésében; 

 …igénybe vehesd személyi vagy technikai segítő szolgáltatásainkat (jegyzetelés és 

korrepetálás hallgatótársak bevonásával, speciális eszközök kölcsönzése pl. hallókészülék 

kiegészítők); 

 …időben értesülj róla, hogyan tudod a középiskolában is hasznos tanulmányi 

kedvezményeket (pl. többletidő a számonkéréseknél) az egyetemen is kérni; 

 …az Egyetem területére parkolókártyát igényelhess, ha szükséges számodra. 

https://hszi.bme.hu/tanacsadas/eselyegyenloseg/ 

 

https://hszi.bme.hu/tanacsadas/eselyegyenloseg/

