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Bemutatkozás  

Bagi Nikoletta Dóra vagyok, immáron harmadéves nemzetközi igazgatási szakos hallgató. 

Tanulmányaimat 2017-ben kezdtem meg az Egyetemen. A kezdetektől fogva szerettem volna 

a közösséget segítő, a hallgatói érdekeket képviselő csapat tagja lenni, így jelentkeztem az 

akkori Tanulmányi Bizottságba, melybe sikeresen felvételt nyertem. Ezen kívül a tanévben az 

újonnan alakult Önkéntesek csapat tagjává váltam. A 2018/2019-es tanévben kellő ambíciót 

éreztem magamban, hogy megmérettessem magam a kari Hallgatói Önkormányzati 

választásokon, így lehetőségem adódott az akkori Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 

Hallgatói Önkormányzatának általános alelnökeként tevékenykedni, s az ezzel együtt járó 

tisztségeket betölteni.  

 

Tapasztalat 

Az Egyetemen eltöltött idő alatt az érdekképviseleti munka számos területén próbálhattam ki 

magam, s mindvégig igyekeztem segíteni a Hallgatói Önkormányzat, illetve a hallgatók 

mindennapi életét. Lehetőségem adódott több kari, illetve egyetemi bizottságban, testületben 

képviselni a hallgatói érdekeket, több rendezvény sikeres megvalósításában vehettem részt, 

illetve számos hallgatói problémát sikerült együttes erővel megoldani. Ezen feladatok, a s 

tisztségek betöltése közben mindvégig a hallgatók érdekeit tartottam szem előtt, s igyekeztem 

a tőlem telhető legjobban, és legeredményesebben képviselni azokat. Mindezek végett számos 

tapasztalatra tettem szert, melyet az idei évben is szeretnék kamatoztatni a Hallgatói 

Önkormányzatban.  

 

Motiváció 

Az egyetemen eltöltött évek, s azok az impulzusok, amit ettől a szervezettől kaptam, sarkalltak 

arra, hogy az idei évben is jelentkezzek a Hallgatói Önkormányzat Választmányába. Úgy 

gondolom, kellőképp ambiciózus vagyok, s kellő alázattal rendelkezem ahhoz, hogy megfelelő 

módon képviselhessem a hallgatók érdekeit. Az idei évben a Választmány – a Karhoz hasonlóan 

– hatalmas kaliberű változásokon megy keresztül. Ehhez elengedetlen a közös célok 

meghatározása. A 2019/20-as Választmánynak kellőképp felkészültnek, s motiváltnak kell  
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lennie ahhoz, hogy szakítani tudjon a régi ellentétekkel, s sérelmekkel, hiszen egységes erővel 

tudunk hatékonyan dolgozni, s a hallgatói érdekeket képviselni.  

 

Helyzetértékelés 

A 2019. augusztus 1-én létrejött Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar egy új, 

dinamikusan fejlődő, a változásokat kezelni bíró Hallgatói Önkormányzat megalakulását 

kívánja meg. Ehhez olyan képviselőkre van szükség, akik képesek együttműködést tanúsítani, 

s együtt kívánják elérni a kitűzött célokat. A bekövetkezett változások számos kihívást állítanak 

elénk. Az első éves hallgatók, már, mint az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar 

gólyáiként jöttek az Egyetemre, s ennek a szellemiségében töltötték a Gólyatábort, valamint a 

Gólyahetet. Ám a felsőbb éves hallgatók nagy része még a mai napig nem barátkozott meg az 

új Kar létrejöttével, s az ezzel járó változásokkal. Úgy gondolom, ez a maga módján, helyén is 

van. A mi célunknak nem annak kell lennie, hogy mesterségesen kialakítsunk ezekben a 

hallgatókban egy egységes szellemiséget, hanem, hogy a még az Egyetemen eltöltendő idejük 

alatt biztosítsuk őket arról, hogy az új HÖK-re bármikor, bármilyen kérdés és probléma esetén 

számíthatnak, s hogy rámutassunk számukra a közös Kar meglétének előnyeire.  

 

Program 

Az ÁNTK létrejöttével a számos kérdés mellett, számos rendezvényt, hagyományt, szokást 

örököltünk, melyekből bőven lehet meríteni a következő évekre vonatkozóan. Mind 

tanulmányi, mind szociális kérdésekben a hallgatók rendelkezésére állnak a Tanulmányi 

Bizottság és Diákjóléti Bizottság elnökei, tagjai, valamint Facebook csoportjai, melyek a 

hatékony problémamegoldás alappillérei. Rendezvények terén szükséges volna megőriznünk a 

volt elődkarok – immáron egységesített – programjait, szórakozási lehetőségeit, s ezeket 

ötvözve egy élénk hallgatói közösségi életet tudunk fenntartani. Úgy vélem a hagyományinkat 

szükséges volna megőrizni az eredményes működés céljából. Programomban két újdonságot 

szeretnék ismertetni, mellyel úgy gondolom, tovább fejlődhetne a szervezet, s újabb 

lehetőségeket tudnánk kínálni a hallgatóink számára.  
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ÁNTK Szabadegyetem 

Az összevonással létrejött új Karral már rendelkezünk olyan mennyiségű hallgatói bázissal, 

melyre egy Szabadegyetemet lehetne alapozni. Ennek fő célja a közösségek összekovácsolása  

mellett a szakmai fejlődés elősegítése, illetve különböző workshopokon keresztül a hallgatók 

személyiségének fejlesztése. A Szabadegyetemet a nyár folyamán lehetne lebonyolítani. 

Véleményem szerint a hallgatók szívesen töltenek együtt pár napot azzal a közösséggel, akikkel 

az Egyetemen együtt koptatják a padot, s ezt még vonzóbbá teheti az, hogy a gólyatábori 

élményt idézzük elő. A délelőtt és koradélután folyamán különböző előadások, tréningek és 

workshopok folynának, majd az este középpontjában a közösségépítő játékok és a szórakozás 

állna. A Szabadegyetem tökéletes hely lenne az oktatók és a hallgatók közelebb hozására az 

Egyetemen kívüli, kötetlen formába. A programokat színesíthetjük sportprogramokkal, illetve 

zenés programokkal. A Szabadegyetem megszervezése hatalmas feladat lenne, ám úgy vélem, 

ez a program sokkal hozzájárulna a két elődkar összekovácsolásához, s a közösség építéséhez.  

 

HÖK weboldal 

A Hallgatói Önkormányzat egyik alappillére a kommunikáció. Úgy vélem, ebben mindig van 

hova fejlődnünk. Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Hallgatói 

Önkormányzatának létre kellene hozni egy saját, átlátható weboldalt, melyre szakterületenként 

fel kellene tüntetni az összes, a hallgatói életet meghatározó hírt, pályázati felhívást, 

álláslehetőséget. Úgy vélem, a Facebookon történő információ-megosztás is eredményes módja 

lehet a kommunikációnak, ám ezen a fórumon sokszor elvész az információ, nem lehet 

hatékonyan keresni rajta. A weboldal segítene hallgatóink mindennapjainak megkönnyítését, a 

gyors probléma megoldást, illetve jobban megismerhetnék, s egészben láthatnák a szervezetet 

és felépítését.  

 

Összegzés 

A Hallgatói Önkormányzati képviselői tisztség hatalmas megtiszteltetés, mely legalább ekkora 

felelősséggel is jár. Sok kihívást tár elénk, s még több megoldandó problémát. Ám számos 

dologra megtanít. Ezek közül a számomra két legfontosabbat emelném ki, mely az alázat és az  
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egymással szemben tanúsított tisztelet. A közös munka során az ember akarva-akaratlanul saját 

magát is új kihívások elé állítja, melyek megoldása során elengedhetetlen az előbb említett 

magatartások. Úgy vélem, ezek alapján alkalmasnak mondhatom magam a Hallgatói 

Önkormányzat Választmányának erősítésére, s az abban való munkára.  

Bízom benne, hogy az eddigi években a szervezetbe fektetett munkám, ambícióim és 

pályázatom alapján alkalmasnak találtok arra, hogy az idei tanévben is képviselhessem az 

érdekeiteket!  


