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MOTIVÁCIÓS LEVÉL 

 
 
 
 

Bevezetés 

Mi késztette arra, hogy ezt a szakot válassza? 

 
Miért szeretne a Babes-Bolyai Tudományegyetemen továbbtanulni? 

 
 

Előzetes tapasztalatok bemutatása, a továbbtanulás motivációi, az egyetemi évekkel szembeni 

és karrierrel kapcsolatos elvárások 

 
Nevezze meg a kedvenc iskolai tantárgyait és fejtse ki, miért találta vonzónak ezeket, valamint azt 

is, hogy milyen módon befolyásolták e tantárgyak az egyetemi továbbtanulásra vonatkozó 

választásait; 

 
Írja le azokat az előzetes tapasztalatait, melyeknek fontos szerepük volt az adott szakterület 

választásában: iskolai és iskolán kívüli tevékenységek (pl. iskolai klub, szakkör, önkéntesség), 

versenyek, kulturális események, olvasmányok, on-line anyagok vagy tévéműsorok, személyes 

élmények vagy közeli ismerősök élményei; 

 
o Ha rendszeresen végzett önkéntes tevékenységet, vagy dolgozott a szakválasztás szemponjából releváns 

területen, írja le az ott szerzett tapasztalatait, az elsajátított ismereteket és képességeket, a szervezet 

nevét, a tevékenység helyszínét, valamint az ott töltött periódust 

 
o Ha részt vett iskolai versenyeken, konferenciákon vagy más oktatási-kulturális rendezvényen a melyek a 

szakválasztás szempontjából relevánsak, mutassa be az ezeken elért teljesítményét, és adja meg az 

esemény elnevezését, szervezőit, a helyszínét és az időpontját 

 
Melyik az a három legfontosabb tulajdonsága, amelyekről úgy gondolja, segíteni fogják az 

egyetem sikeres elvégzésében és szakmai karrierjében? Írja le, hogyan tudatosultak önben e 

tulajdonságai, milyen helyzetekben győződött meg ezekről; 



Mutassa be azokat a témákat, amelyek a leginkább érdeklik a társadalomtudományok területéről, 

különösképpen a választott szak területéről, és nevezzen meg 3-5 olyan forrást (könyv, 

tanulmány, internetes oldal, tévéműsor, stb.), amelyeket felhasznált a felsorolt témákról való 

tájékozódáshoz; 

 
Milyen elvárásai vannak az egyetemi évekkel szemben? 

 
Fogalmazza meg, milyen szakmai jellegű vágyai és elképzelései vannak az egyetemi 

tanulmányainak befejezése utáni időszakra nézve: szeretné-e tovább folytatni tanulmányait 

mesteri szinten vagy inkább rögtön munkába, milyen területen szeretne elhelyezkedni, stb.? 

 

 
Befejezés 

Foglalja össze a felvétele mellett szóló legfontosabb érveket, valamint azt is, hogy elképzelése 

szerint hogyan segítheti e szakosodás távlati terveinek megvalósításában. 



MEGJEGYZÉSEK, PONTOSÍTÁSOK 

 
 

A motivációs levél legfeljebb 2-3 oldal terjedelmű legyen, A4-es formátumban. Kézzel írott vagy 

gépelt-szerkesztett egyaránt lehet, a kézzel írott motivációs levél NEM képez hátrányt az elbírálás 

során. 

 
A szövegben tartsák be a nyelvtani szabályokat és használjanak megfelelő nyelvezetet. Etnikai, nemi, 

vallási vagy társadalmi származásra utaló diszkriminatórikus kijelentések nem elfogadhatók a 

motivációs levélben. 

 
Kerüljék a triviális vagy propagandisztikus kifejezésmódokat, az indokolatlan öndicséretet és hízelgést, 

az állításokat konkrét bizonyítékokkal támasszák alá. 

 
A motivációs levél tartalma legyen összhangban a valósággal. Ajánlott mellékelni az önkéntességet, 

munkatapasztalatot, tantárgyversenyen való részvételt, stb. igazoló dokumentumokat. A felvételi 

bizottság fenntartja magának a jogot a motivációs levében foglaltak valóságtartalmának 

ellenőrzéséhez. 

 
A motivációs levél kötelező módon eredeti legyen, amelyet teljes egészében a felvételiző írt. Idézetek 

használata NEM ajánlott, a levél legfeljebb két idézetet tartalmazhat, összesen nem több mint harminc 

szót. Az idézetek legyenek idézőjelben, forrásukat kötelező zárójelben megjelölni (szerző neve, 

megjelenés éve, a szöveg címe, kiadója, kiadás helye) 

 
A felvételi bizottság fenntartja jogát a plagizálás (más forrásból való másolás idézés nélkül, vagy 

gondolatok átvétele a szerző megjelölése nélkül) ellenőrzésére. Amennyiben a felvételi bizottság több 

mint tíz szóból álló, más forrásból átvett szövegrészt talál (a szerző megjelölése nélkül), a felvételi 

kérelmet elutasítja, az érettségi eredményektől függetlenül. 

 
Ha a felvételiző több szakra is beiratkozik, felhasználhatja ugyanazt a motivációs levelet, amennyiben a 

levélben mindkét szakra vonatkozó motivációit leírja. 

 
KIÉRTÉKELÉS 

 
 

A motivációs leveleket a felviteli bizottság a megfogalmazott gondolatok relevanciája és koherenciája 

alapján értékeli. Figyelembe veszi továbbá a választott szak iránti érdeklődést, az e területen 

megvalósított dokumentálódást, a kifejezésmód tisztaságát, a használt szókészlet gazdagságát és a 

szöveg nyelvtani helyességét. 

 
Az értékelés eredményeképpen a motivációs levél ELFOGADOTT illetve ELUTASÍTOTT minősítést 

kap. E minősítés az összes szakra érvényes, amelyekre a felvételiző e karon pályázik. 


