
Nagy Dániel: Két szakkollégium bemutatása 

Matematika Oktatási Portál, http://matek.fazekas.hu/ - 1 / 2 - 

Nagy Dániel 

Két szakkollégium bemutatása 

                 
Az ELTE Bolyai Kollégium és az Eötvös Collegium olyan intézmények, melyek azon túl, 

hogy szállást adnak a vidéki egyetemistáknak, szakmai programok széles kínálatát nyújtják a 
tagjaiknak. Mindkét kollégium fogad bejáró diákokat is, így a szervezett szemináriumok 
elérhetőek a budapesti diákoknak is. Úgy gondolom, hogy a szakkollégiumok kiválóan 
alkalmasak arra, hogy a legjobb diákoknak megadja a szükséges plusz oktatást, amit az 
egyetem a nagy létszámok miatt nem tud elég hatékonyan megtenni. Emellett mindkét 
helyen jó társaság szerveződött barátságos és értelmes emberekből. Szeretném tehát 
bemutatni nektek ezt a két szakkollégiumot, és minden ELTE-re készülő fazekasosnak csak 
javasolni tudom, hogy próbálja ki a szakkolisságot. (Itt jegyzem meg, hogy van az országban 
sok más szakkoli is, de én csak ezeket ismerem belülről. Aki más egyetemre készül, annak 
érdemes utánanéznie, van-e szakkollégium, ami fogadja az adott szakra járókat.) 

A Bolyai Kollégiumban lakom az egyetem megkezdése óta, azaz negyedik éve. Ide az ELTE 
TTK és IK hallgatói jelentkezhetnek, azaz matekosok, fizikusok, vegyészek, biológusok, 
földtudósok és informatikusok. A koli a XI. kerületben található, 25 perc sétára és 
ugyanennyi villamosozásra az ELTE TTK-tól. Az 5 szintes épület 5. emeletén és a 4. felén kap 
helyet Bolyai, az épületben egy közkoli és két másik szakkoli, az Illyés és az Angelusz van 
még. 2-3 fős kényelmes szobák vannak, két szobánként egy tanulóval. Határozott 
megkönnyebbülést jelentett ide beköltözni a középiskolai koli után. 

Minden csütörtökön vendégül látunk egy neves tudóst, művészt vagy közszereplőt, aki 
előadást tart az összes kollégistának. Továbbá minden szakterület diákjainak van a hét egy 
másik napján egy szakszeminárium, ahol az egyik kollégista, vagy egy meghívott előadó 
beszél. Ezeket a szemináriumokat a szaktanáraink szervezik, akik az ELTE oktatói. Minden 
évben megrendezzük a Bolyai Konferenciát, ezen az ország különböző egyetemeiről érkező 
hallgatók adnak elő. Az aktív közösségi létet mutatja a kolisok által szervezett programok 
változatossága. Minden évben van gólyatábor, sportnap (foci, ping-pong, starcraft), 
kirándulás, zenés est stb. A koli anyagilag is tudja támogatni a kollégistákat, például 
elsőévesként így tudtam kijutni az IMC-re Bulgáriába. Ezen kívül a bolyaisok is ingyen 
járhatnak az Eötvös nyelvóráira. 
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Az Eötvös Collegium (EC) az ELTE BTK, TTK, IK és TáTK hallgatóit várja. Én bejáró tag 
vagyok itt elsőéves korom óta. A kollégium patinás épülete a Ménesi úton, a Móricz körtér 
közelében található. A fő szakmai programot itt a műhelyek által félévente meghirdetett 
órák jelentik. Ezek elvégzése a tagság feltétele, de kreditet is lehet velük szerezni (általában 
könnyített vizsgán). Tanultam itt topologikus kombinatorikát, csoportelméletet, de olyan is 
volt, hogy mi adtunk elő egymásnak vegyes témákról. A jó hangulat megteremtését segíti a 
közel egyenlő fiú-lány arány illetve az alagsorban a kolisok által üzemeltetett multifunkciós 
szórakozó hely, az Estike. 

Mindezek alapján ajánlom mindenkinek, aki szeretné a normál egyetemi szinten túl 
fejleszteni a tudását és csatlakozni egy baráti közösséghez, hogy jelentkezzen valamilyen 
szakkollégiumba. A felvételit a Bolyai és az EC hasonlóan szervezi. Július vége felé megjelenik 
a kollégiumok honlapján a felhívás, illetve ezt postán is elküldik minden ELTE-re felvett 
diáknak. A jelentkezéshez ki kell tölteni egy egyszerű űrlapot, és csatolni hozzá mindenféle 
oklevelet. Szoktak még ajánlólevelet két szaktanártól. Ezt érdemes még az érettségi előtt 
beszerezni, nyáron mindenkit sokkal nehezebb elérni. A pályázatok alapján az arra 
érdemesnek ítélt pályázókat behívják egy kétnapos felvételire a kollégiumba. Itt az igazgató, 
a szaktanárok, illetve a felvételit szervező kollégisták megismerhetik a jelentkezők szakmai és 
emberi kvalitásait. A felvételi jó hangulatban szokott telni, a szakmai meghallgatások közti 
időt szórakoztató programokkal töltik ki. A frissen felvett kollégistáknak gólyatábort 
szervezünk. 

További információ a szakkollégiumokról azok honlapján található: 

Bolyai: http://bolyai.elte.hu 

Eötvös: http://eotvos.elte.hu 

 

         


