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Jelentkezés 

 

ˇ   „Leszek én a hangotok!” 

   „ 

 



Bemutatkozás 

  

Aszalós Reginának hívnak, harmadéves adószakirányos közigazgatásszervező hallgató vagyok 

az NKE-n. Egyetemista éveim megkezdése előtt Békés megyében, Csanádapácán nevelkedtem. 

Jelenleg az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Hallgatói Önkormányzatának 

Irodavezetőjeként tevékenykedem. Az Irodavezetői feladataim mellett az  elmúlt évben sok más 

feladatot is elláttam a Hallgatói Önkormányzatban mint például a Bécsi Adventi Kirándulás 

szervezése, a januári nyílt nap koordinálása és a Diplomaosztó ünnepség koordinálása. Egészen 

2019 márciusától kezdődően a 2019-es Mentorprogramot vezettem Apró Richárddal, ahol a fő 

feladataink közé tartozott a mentorok kiválasztása, teljeskörű felkészítése és koordinálása a 

Gólyatáborban és az azt követő időkben is.  

Motiváció 

 

Már a kezdetektől fogva igyekeztem kivenni a részem az egyetemi életből, ezen lelkesedésem 

idén sem csorbult. Úgy gondolom, hogy az eddigi feladataimat mindig maximális 

erőbedobással láttam el, ami továbbra sem fog változni. Az elmúlt időszakban megszerzett 

tapasztalataimat teljes mértékben fogom tudni hasznosítani a későbbi tevékenységeim során. 

Célom az, hogy a hallgatótársaim egyetemen töltött éveit megkönnyítsem és továbbra is 

bizalommal forduljanak hozzám.  

Irodavezetői tevékenység 

 

Irodavezetőként továbbra is arra fogok törekedni, hogy maximálisan segítsem az elnök 

munkáját. Gondolok itt a jegyzőkönyvek precíz, pontos vezetésére, a szavazólapok, határozatok 

és jelenléti ívek elkészítésére. Terveim között szerepel egy online felület létrehozása a közéleti 

tevékenységek igazolására. Úgy gondolom, hogy az online felület létrehozásával egyszerűbb 

és sokkal követhetőbb lenne az adminisztráció, arról nem is beszélve, hogy a papírtakarékosság 

szempontjából is ez a legkedvezőbb megoldás. 

Önkéntesség 

 

A rendezvények tekintetében is szeretném folytatni az eddigi tevékenységem, úgy gondolom, 

hogy maximálisan alkalmas vagyok a hallgatói segítők motiválására, koordinálására, a kari 

rendezvényeken való részvételre. Véleményem szerint hasznos és a jövőben is hasznosítható 



tapasztalatot tudnak szerezni a hallgatók, ha belelátnak egy nagyobb kaliberű rendezvény 

szervezési előkészületeibe és részt vesznek annak lebonyolításában. Szeretném azt elérni, hogy 

a lelkes, segíteni vágyó hallgatók a közéleti pontok mellett részesüljenek más juttatásban is, 

például könyvutalványban. A fő célom az, hogy a hallgatók ne teherként tekintsenek arra, hogy 

segítenek, hanem tudják azt, hogy a későbbiekben is a hasznukra válhat a közreműködésük. 

A mesteres hallgatók kreditátvitellel kapcsolatos problémái 

 

A Tanulmányi Osztály részletes tájékoztatást adhatna ki arról, hogy melyik tantárgy 

követelménye, tartalma nagyjából mit fed le, azért, hogy a más egyetemről jött másoddiplomás 

hallgatók is tisztában legyenek azzal, hogy mit mivel ismertethetnek el. 

  

Összegzés 

 

A programomban igyekeztem kitérni az eddigi tevékenységemre, további céljaimra. 

Bízom benne, hogy a pályázatommal és az elmúlt év munkájával sikerült elnyernem a 

bizalmatokat és támogatásotokat. 
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