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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM  

ÁLLAMTUDOMÁNYI ÉS NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK KAR 

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁLASZTÁSI PROGRAM 



Ipacs-Szabó Noémi vagyok, államtudományi osztatlan mesterképzési szak elsőéves 

hallgatója. Gimnáziumi éveimet a kecskeméti Piarista Iskolában töltöttem. Az 

osztályközösség érdekében különféle feladatokat vállaltam, legyen szó adminisztrációról 

vagy szervezésről. Középfokú tanulmányaim mellett, mindig szakítottam időt 

kikapcsolódásra és szórakozásra is, hogy a lehető legaktívabban részt vehessek különböző 

programokon, rendezvényeken.   

Az emberek azon csoportjába tartozom, akiket rengeteg minden érdekel. Nem ijedek meg 

az új szituációktól, igyekszem mindenben a lehetőséget megtalálni. Kommunikatív személy 

vagyok, kellőképp szorgalmasnak és kitartónak mondhatom magam, amit eddigi 

eredményeim is bizonyítanak. 

Két évvel ezelőtt elvégeztem egy csoportvezetői képzést. Azóta előző iskolámban alsóbb 

évfolyamosokból álló kiscsoportot vezettem két társammal. Ezen önkéntes tevékenység 

alatt bizonyos készségeket is könnyen elsajátítottam: érett, csapatban való gondolkodás, 

előretervezés. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Az itt eltöltött idő alatt rendkívül nyitott, befogadó közösséget tapasztalhattam meg. 

Eldöntöttem, ha lehetőségem nyílik rá én is tenni szeretnék ezért a közösségért.  

Úgy gondolom, elsőéves hallgatóként elég nehéz mindent átlátni, hiszen idő hiányában 

nagyon sok dolgot még nem tapasztalhattunk meg. De hiszem, hogy kezdeti 

tudatlanságom lelkesedésemnek köszönhetően, hamar tovaszáll. Hiszen motivációmat az 

adja, hogy hallgatótársaimat támogatni, segíteni tudjam, érdekeiket szem előtt tartva a 

legjobb megoldást megtaláljam minden helyzetre. 

Terveim között szerepelnek: 

• Szeretném elérni, hogy minden információról/ változásról a leghamarabb 

értesüljenek az érintett személyek. Legyen az a kollégistákat érintő ki- és 

beköltözés, vagy a járványhelyzettel kapcsolatos teendők. Célom, hogy mindenki 

mindenről kellő időben szerezzen tudomást! 

• A kollégistáknak legyen lehetőségük a nap bármely pontjában visszatérniük a 

kollégiumukba. A tartózkodási címként megadott helyre 0-24 óráig bejárási 

engedély bevezetése. 

• Jelen pandémiás helyzetben, sokak számára, főleg asztmás betegségben 

szenvedőknek nehézséget jelent a maszkban való lépcsőzés. A Ludovika 

Főépületben legyen lehetőség kérvényezni a lifthasználatot. 

• Közös ÁNTK-s bulik megszervezése, melyek még inkább összekovácsolják a kar 

hallgatóit. 

• ERASMUS-NAP, mely egy oktatásmentes nap lenne, ahol a programban részt vett 

hallgatók tudnák megosztani élményeiket, tapasztalataikat az érdeklődőkkel.  



• Jótékonysági adok-veszek: Az évben több alkalommal megrendezésre kerülne egy 

„vásár”, melyen árulhatnánk megkímélt ruháinkat, számunkra kacattá vált 

tárgyainkat, majd a befolyt összeget felajánlanánk egy, a hallgatók által kiválasztott 

alapítványnak. Ez kibővülhetne karácsonyi cipősdoboz akcióval is, ahol rászoruló 

gyerekek karácsonyát varázsolnánk szebbé. 

Remélem, méltónak találtok, hogy tagja legyek karunk hallgatói önkormányzatának, és 

bizalmat szavaztok számomra!  Egyetemi éveinket tegyük együtt színesebbé!  
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Ipacs-Szabó Noémi 

TEGYÉL ÉRTE, HOGY TEHESSEK ÉRTED! 


