
Most vagy soha 

Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok 

Kar, Nemzetközi igazgatási alapszak végzős hallgatója vagyok. Tagja a Kari Hallgatói 

Önkormányzatnak és a Nemzetközi és Európai Szakkollégiumnak. Az elmúlt évek során igen 

széles körben kipróbáltam már magamat az egyetemen. Elsősként tagja voltam a NETK HÖK 

Sport és Kulturális Bizottságának, amely keretében sok érdekes programot szerveztünk a 

hallgatóknak. Tavaly felvételt nyertem a Nemzetközi és Európai Szakkollégiumba, ahol aktív 

tagként rendszeresen részt vettem és veszek a rendezvényeink szervezésében és azok 

lebonyolításában. Továbbá szintén tavaly HÖK választmányi aktív tag lettem, majd februártól 

Irodavezetői pozíciót töltöttem be. Feladatkörömbe tartozott a jegyzőkönyv vezetése, a 

dokumentumok iktatása, rendszerezése, valamint határozatok írása is. Véleményem szerint a 

tavalyi év alatt elég tapasztalatot szereztem, melyet tovább tudnék kamatoztatni. Kreatív, 

sokoldalú személyiségnek tartom magam, jó kommunikációs képességgel. Hamar megtalálom 

a közös hangot másokkal. Gyorsan és könnyen tanulok új dolgokat. Megbízható, szorgalmas és 

kitartó vagyok. Remekül dolgozok csapatban és önállóan egyaránt. A problémákat több 

irányból közelítem meg és mindig törekszem a gyors megoldásukra. Rugalmas, dinamikus és 

terhelhető vagyok. Valamint rendkívül elkötelezett, amit egyszer elkezdek, azt végigcsinálom.  

Tavaly több ötlet is felvetődött bennem, amikor a programom felállításán gondolkoztam. 

Többek között az egymás közötti kommunikációra helyeztem a hangsúlyt, hiszen ez az alapja 

és a kulcsa mindennek. Nagyon fontos, hogy a hallgatók és az egyetem között gördülékenyen 

menjen. Minden panasz eljusson a megfelelő helyre. Idén is ennek a dinamikusságára fektetném 

a hangsúlyt. Véleményem szerint rendszeresíthetnénk fórumokat, amelyen bármelyik ÁNTK-s 

hallgató részt vehet és megoszthatja az ötleteit és a problémáit. Megvitathatnánk minden 

aktuális helyzetet, amire együtt megoldást keresnénk. Ezáltal érvényre juthatna az, hogy 

mindenki szava számít. Szerintem ezzel egy összetartóbb kar és közösség alakulhatna ki. 

Támogatom a heti hírlevél visszavezetését is. Ezáltal a hallgatók rendszeres tájékoztatást 

kapnának az aktuális eseményekről. Szakmai előadást is bevezetnék, ahol havonta egy 

meghívott előadó tartana tájékoztatást a hallgatóknak. Ezek során olyan hasznos 

információkkal ismerkedhetnénk meg, mint az önéletrajz és motivációs levél szabályos írása, 

forráshasználat, szakdolgozat felépítése, vagy éppen a hivatkozás rejtelmeinek megismerése, 

amely ismeretek elengedhetetlenek egy egyetemista életében. Továbbá remek lehetőségnek 

tartom, hogy nagyon sok külföldi hallgató tanul egyetemünkön, akik sokfelől érkeztek. 

Tarthatnánk havonta tematikus estéket, ahol megismerkedünk egymás kultúrájával és 



hagyományaival egyaránt. Ez mind a nyelvtanulás, mind az integráció szempontjából remek 

lenne. 

Budapest, 2019.10.04. 

Kiss Anikó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


