
Pospischill Péter hallgatónk beszámolója (Liverpool-i Egyetem, Marketing mesterszak), 

aki a vizsgaidőszaki élményeiről ír. 

 

Szerencsére jól alakulnak a dolgok, bár kidolgozom a belem miatta, szóval valahol ez az elvárásom is. 

Túl vagyok a januári és a május vizsgaidőszakon is, mivel pótvizsga náluk nincs, egy tantárgyból 

csakis egyszer lehet próbálkozni egy adott vizsgaidőszakban, így a vizsgáknak valóban súlya van. 

Ha szabad diákként ilyet írnom, itt emiatt elképzelhetetlen, amit otthon páran űznek és negyedjére 

talán átmennek. 

A vizsgák felépítése is egy kicsit más, ezt is nehéz volt megszokni. 

Általában 5-6 kérdés van, amiből csak 2-re kell válaszolni. Szóval korántsem kérdezik vissza az egész 

anyagot, ha valaki megtanul 3-4 kulcs témát, akkor jó eséllyel azok előkerülnek a vizsgán és 

választhatja. 

Viszont a mélység nagyon számít. Kritikai esszé a műfaj, amiben válaszolni kell - leíró, tényszerű 

válasz biztosan elégtelen. 

Szóval akárcsak egy házi dolgozatnál, hivatkozásokkal, szerző plusz évszám, kritikailag kell 

körbejárni az adott témát, esetenként érvelni valami mellett. 

Akkor talán az már lesz 60%. 

3 kategória van - a bukás nem vonzó opció - 50-60% között, 60-70% között és 70% fölött, ami már a 

legmagasabb minősítés, 80%-ot meghaladó egész évben nem volt eddig, senkinek, semmiből. 

70% fölé vizsgával még nem sikerült jutnom, beadandóval egyszer  

Szerencsére a 2. kategóriát tudom hozni, ezzel elégedett is vagyok, bár roppant nehéz volt magammal 

megértetni, hogy például egy 62%-ra értékelt munkával elégedett kell legyek, mert ez otthon roppant 

alacsonynak számítana. 

Szóval az ezekhez való alkalmazkodás után, megkezdem jövő héten az egyetemi év 3. szemeszterét, 

ahol egy 4 hetes üzleti szimuláció lesz a feladat, ahol tanárok csoportja monitorozza a 

csoportmunkánkat, előadásokat kell tartanunk, üzleti döntéseket hoznunk és meggyőznünk róla 

másokat, a diák-csoportok között is versenyezve ezzel. 

Ez után, 1 hónapom marad megírni a szakdolgozatot és 12 hónap leforgása alatt, ha minden rendben 

lesz, végzek is a mesterszakkal. 

Láttam a tatabányai robot-versenyről készült képeket, remélem minden téren jól alakulnak a dolgok az 

Edutusnál is. 

 

További minden jót kívánva, 

Üdvözlettel, 

Pospischill Péter 


