
Tisztelt Hallgatói Önkormányzat, tisztelt hallgatótársak! 

Gorosics Dóra vagyok, elsőéves hallgató az Államtudományi és Közigazgatási kar 

közigazgatás szervezői szakán. Baranya megye Szigetvár nevezetű városában élek, 

középszintű tanulmányaimat azonban Pécsett, a PTE Gyakorló Általános Iskola és 

Gimnázium Babits Mihály Gimnáziumában folytattam. Középiskolás éveim alatt folyamatos 

segítője voltam a DÖK-nek, a programok szervezésében és azok hirdetésében fontos szerepet 

vállaltam. Tudtam, hogy a munkát folytatni akarom, ezért az egyetemre is azzal a céllal 

érkeztem, hogy bizottsági taggá váljak. Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen ez sikerült, 

bekerültem a Rendezvény és Kommunikációs Bizottságba. Ám úgy érzem, ez nem elég, még 

többet szeretnék tenni hallgatótársaimért, ezért döntöttem úgy, hogy elindulok a 2018-19-es 

HÖK választásokon.  

Rugalmas vagyok, így a hirtelen történő változásokkal sincsen semmi problémám, 

azonnal képes vagyok alkalmazkodni. A nem túl békés és egyetértő osztályomnak és az ezzel 

járó állandó konfliktusoknak köszönhetően úgy gondolom, hogy megtanultam, hogyan kell 

kezelni a problémás helyzeteket, igazságosan eldönteni a kérdéseket, ami fontos, tekintve, 

hogy a kommunikáció az együttműködés alapja. Precíznek, odafigyelőnek tartom magam, ami 

szintén fontos, hiszen gyakran merülnek fel problémák az előadások közti szünet alatt történő 

beszélgetések során, melyekre sokan nem figyelnek, csupán háttérzajként tekintenek rá, én 

azonban meghallom. Többek között ezekre is szeretnék megoldást találni, valamint szeretném 

elérni, hogy a hallgatók ne csak egymás között beszéljenek az esetleges gondokról, tudják, 

hogy hozzám fordulhatnak, hiszen én mindent meg fogok tenni az ügyek megoldásának 

érdekében. 

Szeretnék tanulni, új dolgokat kipróbálni, különböző feladatokat elvégezni, barátokat 

szerezni, tartozni valahová; egy társaságba, közösségbe, amiről tudom, hogy bármikor és 

bármivel fordulhatok hozzájuk. Úgy gondolom, hogy mindezt meg tudná adni számomra a 

Hallgatói Önkormányzat. 

  

  



Programom kifejtése: 

 Szakonkénti ismerkedési program a gólyatábor/gólyahét keretein belül 

→ Bár a gólyáknak szánt programok így is remek ismerkedési lehetőséget 

nyújtanak, úgy gondolom, szükség lenne olyan programokra is, melyek 

nem a mentorcsapatok keretein belül zajlanak, hanem az adott szak 

hallgatói vennének részt rajta. Ez segítené az integrálódás folyamatát, 

hiszen lehet, hogy egyes hallgatók olyan csapatba kerültek, ahol rajtuk 

kívül mindenki másik képzésre jelentkezett. Ha szakonként is lennének 

programok, az egyetemen eltöltött első napokat is megkönnyítenénk, 

mert addigra nagy valószínűséggel a legtöbben találnának számukra 

szimpatikus embereket. 

 Kollégiumi cserelehetőség 

→ Sok esetben problémás lehet a szobatársakkal való kapcsolat. Lehet, 

hogy a gólyatábor idején összhangban vannak a hallgatók, ám lehet, 

hogy az életmódjuk nem kompatibilis, ami addig nem derül ki, míg 

nem éltek együtt. A másik opció az, amikor a hallgató nem ismer 

senkit, véletlenszerűen kerül beosztásra a szobatársaikkal együtt és 

lehet, hogy egymás legnagyobb ellentétei. Az együttélés nem könnyű, a 

nehézségekre, esetleges ellentétekre pedig az első egy hónap során 

nagyrészt fény derül. Ezért gondolom úgy, hogy az első kollégiumban 

töltött hónap után kellene egy olyan opció, amely során a hallgató, aki 

nem érzi jól magát a szobatársaival, másik szobába kerülhessen, új 

szobatársat/szobatársakat kaphasson.  

 A klíma és a fűtés problémája 

→ Az oktatási épület nagy hibája, a hallgatók és az előadók problémája 

egyaránt a termek hőmérséklete. A központi kezelésnek köszönhetően 

nem tudjuk az igényeknek megfelelően átállítani a rendszert, így van, 

hogy nagykabátban ülve is megfagyunk. Ez egy olyan probléma, 

aminek következménye az, hogy már a második hétre a hallgatók 

jelentős része megfázott. Szükségét érzem annak, hogy ezen 

változtassunk. 

 Bulihajó 

→ Több egyetem eseményei között is megtalálható volt a Gólyahajó 

nevezetű program, melyre több hallgatótól is hallottam, hogy szívesen 

menne, ha lenne nekünk is. Közöttük voltak olyanok is, akik eddig nem 

vettek részt az NKE-s programokon, mert nem érdekelte őket, ám a 

hajó, az új, „külsős” környezet meghozta a kedvüket. Úgy érzem, 

határozottan nagy sikere lenne, ha a következő tanévben, esetleg már a 

következő félévben a mi hallgatóink is a bulihajó résztvevői 

lehetnének. 

  



 Segítség a szakirány választáshoz  

→ A második szemeszter végén történő szakirány választás nem egy 

egyszerű döntés, hiszen nemcsak a tanulmányainkra lesz kihatással, de 

az esetleges munkahelyeinkre, jövőnkre is. Ezért tartanám jó ötletnek, 

ha bevezetnénk egy olyan napot, amikor az egyes szakirányok 

hallgatói, esetlegesen oktatói az aulában standoknál elmondanák a 

tapasztalataikat az adott területről, a tárgyakról. Ha megoldható, olyan 

személyeket is meghívhatnánk, akik már esetleg dolgoznak, így el 

tudják mondani ők is, hogy mennyire sikeres, esetleg nehézkés az 

elhelyezkedés, az élet az adott végzettséggel. 

  



Bízom abban, hogy a Hallgatói Önkormányzat részévé válhatok, munkámmal 

segíthetem azt, valamint fejlődök és tanulok, hogy újra és újra bizonyíthassak.  

A benyújtott dokumentum mielőbbi pozitív elbírálásában bízom, és azt megköszönöm 

előre is! 

Tisztelettel: Gorosics Dóra 
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