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Milyen kötöttségekkel és felada-
tokkal jár a részvétel?

A képzési alkalmakon való részvétel 

kötelező, amelyről az MCC-vel kötött 

részvételi szerződés is rendelkezik. A 

képzési hétvégéken túlmenően nagy-

ságrendileg heti 2-3 órát vesz igénybe 

az ajánlott irodalmak és filmek feldol-

gozása, valamint az évközi feladatok 

elkészítése, e-learning tananyagok el-

sajátítása.

Hány képzési alkalmat foglal ma-
gába a képzés, mikor vannak a 
képzések?

A Közéleti Akadémia összesen hat hét-

végén (péntek délutántól vasárnap 

délutánig) kerül megrendezésre előre 

egyeztetett időpontokban és helyszí-

nen. A 2022/23 évfolyam számára a 

képzési terv az alábbiakat foglalja ma-

gába (a változtatás jogának fenntartá-

sa mellett):

2022. október 21-23. (Fehérvárcsurgó)

2022. november 18-20. (Fehérvárcsurgó)

2022. december 9-11. (Fehérvárcsurgó)

2023. február 17-19. (Kolozsvár)

2023. március 15-17. (Brüsszel)

2023. április 21-23. (Budapest)

Hiányozhatok-e a képzési alkal-
makról?

Nem. Az MCC részvételi szerződést köt 

minden a programba felvett diákkal, 

amelynek keretében a részvétel - be-

leértve a szállást, étkezést - teljesen 

díjtalan, ugyanakkor ennek ellentétele-

zéseként elvárt a hat képzési alkalmon 

való hiánytalan részvétel. A vis maior 

(baleset, egyéb tragédia) esetektől el-

tekintve a hiányzás a programból való 

kizárást eredményezi.

Támogatja-e az MCC az utazást?

Amennyiben a pályázó határon túli, 

van lehetősége az utazás támogatásá-

nak kérelmezésére. A Magyarországon 

állandó lakhellyel rendelkező diákok 

számára az utazás saját szervezésben 

történik.
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Mi a Közéleti Akadémia és miért éri 
meg a részvétel?

A Közéleti Akadémia az MCC Közéleti 

Programok Igazgatósága által szervezett 

2022-ben induló képzés, amelynek cél-

ja, hogy a politika fősodrú értelmezése 

helyett teret és lehetőséget adjon egy 

másfajta értelmezésnek, amely szük-

ségszerű és állandó folyamatként tekint 

a politikára, a közjót tartja szem előtt, 

azt pedig pragmatikus eszközök és in-

tellektuális megalapozottság útján éri el, 

ideológiai kötöttségektől mentesen.

A Közéleti Akadémia célközönsége 

azok a közéletet megismerni akaró fi-

atalok, akik akár előképzettség nélkül 

hajlandóak mélyebb politikai ismere-

tekre szert tenni.

A program résztvevői számára más 

megvilágításba kerül a politika, arra 

szükséges rossz helyett egy lehetőség-

ként tekintenek majd, amelynek aktív 

és felkészült formálóivá válhatnak a 

képzésnek köszönhetően elsajátított 

eszközök segítségével.

Hogyan jelentkezhetek?

Jelentkezni a pályázati időszakban 

2022. szeptember 1. és szeptember 

15. között van lehetőséged az alábbi 

linken: [LINK]

A jelentkezést egy kétfordulós kiválasztás 

követi.

Mi szükséges a jelentkezéshez?

A jelentkezéshez szükséges dokumentáció 

összeállítása alig néhány órát vesz igény-

be. Egy önéletrajzra, maximum egy oldalas 

motivációs levélre, valamint egy maximum 

öt oldalas írásmintára van szükség szaba-

don választott témában. Ha és amennyiben 

rendelkezésedre áll, ajánlást is csatolhatsz a 

pályázati anyagodhoz. Ez lehet munkahelyi 

vezető, egyetemi oktató, kolléga vagy barát 

ajánlása is.

Milyen egyéb elvárások vannak?

A jelentkezők 22. életévüket betöltött, de 

36. életévüket még be nem töltött, BA/Bsc 

diplomával rendelkező fiatalok lehetnek. A 

jelentkezés másik feltétele a tárgyalóképes 

angol nyelvtudás, amelyet az interjú során 

beszélgetés útján tesztel a felvételi bizott-

ság. A jelentkezésnél természetesen elvárt 

a közéleti érdeklődés és állampolgári isme-

retek megléte, valamint az igényes pályázati 

anyag benyújtása.

Mire számítsak az írásbeli teszt során?

Az első fordulóban a jelentkezők egy online 

feladatsort töltenek ki, amely közéleti mű-

veltségüket és állampolgársági ismereteiket 

méri. A teszt nagyságrendileg 30 perc alatt 

tölthető ki. A kitöltők legjobb tesz-

teredményt elérő 25 százaléka (de 

maximum 40 fő) jut tovább a második 

fordulóba.

Mire számítsak az interjún?

Az interjú egy maximum 30 percig tar-

tó beszélgetés, amelynek során a há-

romfős felvételi bizottság az interjúa-

lannyal közösen áttekinti a jelentkező 

motivációját, teszteli közéleti isme-

reteit, nyelvtudását, továbbá felméri, 

hogy a jelölt alkalmas-e a programban 

való részvételre, hasznos tagja lehet-e 

egy később alumni közösségnek, to-

vábbá profitálhat a képzésen elsajátí-

tott ismeretekből.

Mi alapján kerülök be a programba?

A résztvevőket az írásbeli szakasz 

eredményeinek figyelembevételével, a 

szóbeli szakasz tapasztalatai alapján 

választja ki a felvételit lebonyolító mi-

nimum háromfős bizottság. A bizottság 

szavazás útján, egyszerű többséggel 

dönt a résztvevők köréről. A döntésről 

a bizottság haladéktalanul értesíti a je-

lentkezőket. A programba összesen 20 

fő kerülhet be.


