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ÖNKÉNTESEK VERSENYE, 2022 

-Versenyszabályzat- 

 

A versenyről: A BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézete a 2014–2015-ös tanévtől 

kezdődően évente hirdet meg esszéversenyt, amelynek győztesei a díjak mellett előnyt élveznek a 

szociális munka szakra való felvételi vizsgán, illetve a későbbi ösztöndíjak megszerzésénél. 

Előnyök: Az I., II. valamint III. díjban részesülő versenyzők 10-es felvételi vizsgajegyet nyernek karunk 
magyar nyelvű szociális munka szakán1. 
A 8-asnál nagyobb jegyet szerző versenyzők esetében a versenyen elért jegy helyettesítheti az érettségi 
átlagot, amennyiben az érettségi jegyük ennél kisebb. 
 
Mindkét esetben a felvételi előny csak akkor illeti meg a díjazottakat, ha ők a felvételi időszakban 
beiratkoznak illetve a felvételivel elnyert helyüket el is foglalják az adott beiratkozási időszakban (az 
érettségi diploma bemutatásával, az iratkozási formanyomtatvány kitöltésével és az iratkozási díj 
befizetésével). 
 

Az „Önkéntesek versenye” keretében olyan témájú írásokat várunk, amelyek egy szociális területen 

(állami vagy nonprofit szociális szervezetek által) megvalósított önkéntes tevékenység tapasztalatairól 

számolnak be. 

Célok: Célunk azoknak a fiataloknak a szakmai támogatása és fejlesztése, akik már líceumi tanulmányaik 

idején önkénteskednek és aktív szerepet vállalnak valamilyen szociális tevékenységben, akiket 

foglalkoztat a szociális kérdések megismerése és kezelése. Versenyünk megszervezésével felvállalt 

célunk az is, hogy hozzájáruljunk az önkéntes tevékenységek elismeréséhez, népszerűsítéséhez. 

 

Részvétel: A versenyben való részvétel ingyenes és nyitott minden XI–XII. osztályos, líceumi 

tanulmányait Romániában végző diák számára. 

Pályázati munka összeállítása és beküldése: 

A résztvevőknek egy iratcsomót kell elektronikusan beküldeniük az egyetem versenybizottsága számára, 

ami a következőket kell tartalmazza: 

1. Kitöltött regisztrációs űrlap ami tartalmazza a diák posta- és e-mail címét, valamint 

telefonszámát is (elnevezés: Keresztnev.Beiratkozasi_urlap). 

2. Egy vagy több önkéntességi tevékenységet igazoló dokumentum (elektronikus változatban, 

elnevezés: Keresznev.Igazolas1), ami tartalmazza az intézmény/egyesület nevét, ahol 

önkéntesskedtek, az aktivitás tartalmát, illetve legkevesebb 20 óra önkéntességi idő igazolását. 

                                                           
1 amennyiben ezt egy XI.-es diák nyeri el, esetében a következő tanév felvételijére lesz érvényes 



 

1989 December 1 sugárút , nr. 128-130 
Kolozsvár-400604 
Tel.: 0264-424674 
Fax: 0264-424674 

secretariat.socasis@ubbcluj.ro 
https://socasis.ubbcluj.ro/hu/ 

2 
 

3. A pályázó önkéntes munkájára alapozott esszé (elnevezés: Nev.Keresznev. Essze) 

Az esszé szerkezetéről: 

A tevékenységek által megcélzott célcsoportnak/klienseknek (gyerekek, idősek, fogyatékkal élő 

személyek, bármilyen hátrányos helyzetű célcsoport, illetve bármilyen más tevékenység, amely 

közvetlen vagy közvetett módon hatással van a közösség tagjaira) a bemutatása, az esetükben 

megjelenő szociális probléma, a munka céljának és a megvalósított tevékenységek leírása. 

A tevékenység közvetlen vagy közvetett hatásának, eredményeinek ismertetése a kedvezményezettekre 

nézve. 

A diák szerepének bemutatása, illetve annak leírása, hogyan járult hozzá tevékenységével a program 

céljainak az eléréséhez. 

Az önkéntesség során szerzett tapasztalatok összegzése: milyen területeken segített a személyes 

fejlődésében; milyen volt és miből állt a program többi tagjával való együttműködése; a szerzett 

tapasztalatok hogyan alakították a kortárs szociális problémákról való gondolkodását.  

A tapasztaltak kritikai elemzése, észrevételek a tevékenységek lehetséges folytatására, illetve a program 

fejlesztésére vonatkozóan. 

 

A verseny szakaszai: 

Első szakasz:  

A beiratkozási időszak 2022. március 16-án, a Szociális Munka Világnapján kezdődik és április 28-án 

zárul. 

A fent említett dokumentumokat kréjük e-mailben eljuttatni a Magyar Szociológia és Szociális munka 

Intézet Versenybizottságához (e-mail: edit.vilk@ubbcluj.ro). Az esszéverseny minden résztvevője az 

elért helyezéstől függetlenül részvételi diplomát kap, emellett pedig tájékoztató anyagokat a szociális 

munka szakról. 

Második szakasz: A pályázatokat háromtagú zsűri értékeli.  

Az eredményhirdetésre 2022. május 6-án kerül sor.  

Harmadik szakasz: Az első öt helyen végző diák meghívást kap a kolozsvári Szociológia és Szociális 

Munka napok keretén belül megrendezésre kerülő eseményekre, ahol esszéjét bemutathatja. 

 

mailto:edit.vilk@ubbcluj.ro
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Pályázás: 2022. március 16. és április 28. között lehet beiratkozni a következő e-mail címen: 

edit.vilk@ubbcluj.ro. Az e-mail tárgyaként a következőt kérjük feltüntetni: Önkéntesek versenye. Az 

esszék benyújthatóak román, magyar vagy bármilyen más nemzetközi nyelven. 

 

A csatolmányokat Word vagy PDF formátumban kell elküldeni a következőképpen elnevezve: 

Nev.Keresznev.Essze 

Nev.Keresztnev.Beiratkozási_urlap 

Nev. Keresznev.Igazolas1 (Igazolas2, Igazolas…n) 
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