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JÖVŐBELI CÉLKITŰZÉSEIM 

 

❖ Szakmai gyakorlat 

 
Előrelépésnek mondható a szakmai gyakorlat szeptemberre helyezése, azonban most is 

akadtak olyan helyek, ahol a gyakorlaton lévő hallgatók nem szerezhettek tapasztalatokat. 

Célom, hogy kiszűrjük ezeket a helyeket és a szakmai gyakorlat valóban új közigazgatási 

ismeretek megszerzésére adjon lehetőséget. 

 

❖ Kreditátvitel 

 
Egyre több hallgatót érint a kreditátvitel kérdése. Ezen kérvények elbírálása sok időbe 

telik, célom a folyamat meggyorsítása olyan sablon dokumentumommal melyek tartalmazzák, 

hogy milyen tárgyak mivel fogadtathatók el. 

 

 

 

 

GARAB ANNA (BA III.) 
ÁKK HÖK VÁLASZTÁSOK 2018 

TOVÁBBRA IS  

A HALLGATÓK SZOLGÁLATÁBAN 

Garab Anna vagyok, végzős közigazgatás-szervező 

szakos hallgató, ezzel párhuzamosan pedig ezév őszén 

elkezdtem az államtudományi osztatlan mesterképzést is. 

Két éve tartó HÖK-ös tevékenységem során 

igyekeztem minden kérdésre választ találni és minden 

problémát a leghatékonyabban megoldani.  

Főként tanulmányi ügyek területén tevékenykedem, 

de minden más kérdéskörben számíthattak, számíthatnak 

rám a hallgatók.  

Ezt a lelkesedést folytatva döntöttem ismét a kari 

Hallgatói Önkormányzatba való jelentkezés mellett. 

Szeretnék továbbra is értetek dolgozni. Ehhez kérném a 

bizalmatokat. A jövőbeli céljaimról alább olvashattok. 
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❖ Oktatói elérhetőségek 

 

Gyakran felmerülő probléma, hogy egyes oktatók nem érhetők el a honlapon 

megadott e-mail címeken. Ezzel kapcsolatban szeretnék fellépni és minden oktatót 

kiemelten kérni a fiókok figyelésére. 

 

❖ Nyelvi kurzusok 

 
Sok éve tervben van a nyelvi kurzusok hiánya a karon. Folyamatban van egy 

igényfelmérő kérdőív kidolgozása, mely alapján a későbbiekben szeretnénk 

kezdeményezni nyelvvizsga felkészítő és egyéb nyelvi kurzusok meghirdetését. 

 

 

❖ Kari rendezvények 

 

Az egyetemi évek alatt fontos, hogy a diploma mellé hallgatóink mást is fel tudjanak 

mutatni. Legyen ez akár tudományos tevékenység, akár kari rendezvényeken való 

segítségnyújtás. Célom egy csoport létrehozása, amin keresztül összegyűjtjük azokat 

a lelkes hallgatókat akik szívesen részt vesznek kari és egyetemi rendezvények 

lebonyolításában (pl.: Nyílt napok, Educatio kiállítás, tanévnyitó, diplomaosztó, 

konferenciák stb) 

 

❖ Tudományos élet 

 

A kari Hallgatói Önkormányzat ezévben sikeresen visszacsatlakozott a kari 

tudományos életbe is. Ezt megtartva célom a tudományos tevékenységre való 

ösztönzés és a TDK rendezvények felkarolása. 
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ÁLTALÁNOS ÖSSZEGZÉS 

 

 Munkám során az egyik legfontosabb dolog számomra a hallgatók véleményének 

meghallgatása, nyitottság a javaslataikra és a problémák minél gyorsabb megoldása. Célom, hogy 

folyamatos rálátást kapjak az évfolyamokat érintő kérdésekre, nehézségekre, mely a Tanulmányi 

Bizottság tagjai által meg is valósulhat. Szeretném, ha minden hallgató tudná, ügyes-bajos 

kérdéseivel bármikor megkereshet. 

 

Nyitottan állok minden kihívás elé, és igyekezni fogok minden adódó problémát megoldani 

és titeket képviselve kiállni bármely szervezet, oktatók és az egyetemi vezetés elé. Hiszen a 

tanulmányi ügyekben való helytállás nem időszakos, mindig résen kell lennünk, és mindig akadnak 

újabb és újabb váratlan akadályok, melyeket le kell győzni. 

 

 Az elmúlt évben is számos problémát sikerült megoldani. Legyen szó akár egy 

elfelejtett vizsgáról, egy meg nem hirdetett tárgyról, oktatói elérhetőségekről, óraszámok 

csökkentésével kapcsolatos javaslatokról, Tanulmányi Osztállyal és Oktatási Dékánhelyettes Úrral 

való kapcsolattartásról, határidők meghosszabbításáról vagy a tárgyfelvétellel kapcsolatos 

legszerencsésebb eset megtalálásáról, hallgatótársaim tudták, számíthatnak rám. Mindig örömmel 

tölt el, ha valakinek segíthetek, legyen reggel vagy este, hétköznap vagy hétvége, egy jó HÖK-ös 

mindig a hallgatók rendelkezésére áll.  

  

 Nem szeretnék nagy dolgokat mondani, inkább hagyom, hogy ezévben is majd a 

tetteim beszéljenek, ha bizalmat szavaztok nekem. Szeretnék mindenben a segítségetekre lenni, ami 

a tanulmányi ügyeiteket érinti, emellett pedig minden egyéb kérdésben szeretnék kiállni 

mellettetek, értetek. 

 

 Szavazzatok ismét bizalmat, hogy értetek tevékenykedve, könnyebbé tudjam tenni 

egyetemi éveiteket, hiszen tanulmányi ügyek és problémák mindig akadnak, melyeknél szükség 

lehet egy segítő hallgatótársra.  


