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Gáspár Boglárka vagyok, a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzés első 

évfolyamos hallgatója. 

Az egyetemi tanulmányaimat 2019-ben kezdtem meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, nemzetközi igazgatási alapképzésén. Az 

alapképzést 2022. júliusában az oklevél megszerzésével sikeresen zártam le. 

Ezt követően mindenképpen az Egyetemen szerettem volna maradni, így a kínált 

mesterképzések közül a nemzetközi közszolgálati kapcsolatokra esett a választásom.  

Az elmúlt évek során már számtalan esetben részt vettem és segítettem a Hallgatói 

Önkormányzat munkáját. 

2019 óta a Nemzetközi Bizottságot erősítem. Kezdetben tagként, majd titkárként és immáron a 

Bizottság alelnökeként igyekszem a kari nemzetközi élet szervezéséből kivenni a részem. A 

Nemzetközi Bizottság keretei között nemzetközi témájú rendezvények szervezésével 

foglalkozunk főként, de korábban már volt példa egy hazai Erasmus Mentorprogram 

elindítására is, amelyben az Egyetemről kiutazó hallgatókat segítettem mentorként. 

A bizottsági munka mellett az idei Mentorprogramnak is részese lehettem. Lehetőségem nyílt 

programosként a kari szervezésű események koordinálásban részt venni a gólyatáborban és a 

gólyahéten egyaránt. 

Célul tűztem ki, hogy a hallgatótársaimmal együttesen egy olyan közeget teremtsünk meg, ahol 

mindenki megtalálja a saját számításait, mindezt a már meglévő hagyományokra, illetve az új 

innovatív ötletekre alapozva. Remélem, hogy a korábbi bizottsági tapasztalatimat be tudom 

illeszteni a választmányi munkába, mindezzel segítve az aktívabb kari hallgatói élet 

megvalósulását. 

A jövőt illetően a hagyományok megőrzésére fordítanék nagy hangsúlyt, mint a Fotelból a világ 

körül című eseménysorozat megrendezésére, amelyet az online oktatás időszakában indítottunk 

útnak a bizottsági tagokkal. A rendezvénysorozat szervezése során rengeteg tapasztalatot 

gyűjtöttem, amelyeket remekül tudnék kamatoztatni a későbbiekben. 

 

Bemutatkozás 

Motivációm 



A Mentorprogram során kaptam meg azt a lökést, ami most a jelentkezésre ösztönöz. Úgy 

gondolom, hogy a lendületes és rugalmas személyiségem nagyban tudná segíteni a választmány 

munkáját. 

Szeretnék hozzájárulni a korábbi stabil rendszer fenntartásához, ahol a hallgatók számára 

megfelelő és támogató környezetet tudunk biztosítani.  
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