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Tisztelt NKE Államtudományi és Nemzetközi  
Tanulmányok Kar Hallgatói Önkormányzata! 

 
Tisztelt Garab Anna Elnöknő! 
 

Molnár Mária vagyok. Szeretnék indulni a HÖK választáson.  
Jelenleg International Public Service Relations MA szakon tanulok, I. évesként. 
 
Korábban a Szent István Egyetem a Fogyatékkal Élő Hallgatók Ügyeit Intéző 

Bizottságban képviseltem a hallgatók érdekeit. Kari Napok keretében 
hozzájárulhattam a HÖK munkájához, melynek keretében elhívtam az akkori 
MNVH (Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat) referensét, hogy előadást tartson a 

Karon. Továbbá szintén a Kari Napokhoz kötődően Esélyórát szerveztem és előadókat hívtam meg, 
valamint az iskolatörténeti kiállítás megszervezésében is részt vettem. 
 
A szakmai programok mellett fontosnak tartom a sportot és a kulturális programokat. 
A SZIE Regattán, sárkányhajó versenyen a nyitóbeszédet tarthattam meg.  

Az egyetemi éveim alatt Békéscsabán elindítottuk az edzővel a kerekesszékes vívást. 
A Szegedi Tudományegyetemen, International Economy and Business MA tanulmányaim idején több 
sport VB-n voltam önkéntes, illetve most ősszel. 
 
Igyekszem mindig megtalálni azokat a személyeket és intézményeket, valamint szervezeteket, akikkel 
hasonló értékeket vallunk, így önkéntesként sikerült több rendezvény szervezésében is aktívan 
közreműködnöm. Szarvas Város Barátainak Körével megszerveztük az egészség és integrációs napot, 

többek között zenei programokkal, íjászattal, kerekesszékes vívással, előadásokkal, egészségügyi 
mérésekkel, arcfestéssel és gyerekprogramokkal. 
Önkéntes ifjúsági csoportvezetőként kirándulásokat szerveztem, hogy találkozhassanak a különböző 
Egyesületek és a tagok megismerhessék egymást. Csoportvezetőként sikerült egy jótékonysági zenei 
estet is megvalósítanom és támogatókat szerezni. 



E mellett megszerveztünk egy országos akadálymentes találkozót, ahol szintén voltak sportprogramok, 
versenyek, valamint hip-hop tánc és hajókázás. Önkéntesként több alkalommal támogatókat kerestem, 
hogy díjakat tudjunk felajánlani. 

Nagyon élveztem ezeket a feladatokat és öröm volt látni mások örömét. 
 
Amennyiben megválasztásra kerülnék, az alábbi programokat szeretném megvalósítani: 

Ø International Publis Service Relations MA szakos hallgatóként fontosnak tartom az 

együttműködést hazai és külföldi egyetemi szervezetekkel, így  
pl. az ESN NUPS International Group-pal, a Szegedi Politológus Hallgatók Egyesületével, az 
International Diplomatic Student Association-nal. 

Ø Szeretnék hallgatókat toborozni a Munapest - Model United Nations of Budapest konferenciára. 
Amennyiben megválasztásra kerülnék és lenne rá igény, akkor szeretném megszervezni a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is a nemzetközi ENSZ Modell Konferenciát, ahová 
elhívnánk a bécsi ENSZ központ tisztségviselőjét, miután ellátogatna oda néhány diák az 
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karról.  

Ø Szeretnék felmérést készíteni arról, hogy milyen programokat látnának szívesen a hallgatók az 
Egyetemen. 

Ø Szeretnék a jövőben is szakmai, kulturális és sportprogramokat szervezni. 
Ø Több alkalommal részt vettem már hazai és nemzetközi konferenciákon hallgatóként és 

előadóként és szívesen szerveznék konferenciákat a Nemzetközi Közszolgálati Egyetemen. 
Ø Nagyon fontosnak tartom a gyakorlati oktatást, ezért innováció és oktatásfejlesztésből írtam a 

harmadik szakdolgozatomat. Úgy gondolom nagyon hasznos lenne néhány órára elhívni 
szakembereket, hogy az aktuális fejlesztésekkel és változással jobban megismerkedhessenek a 
hallgatók. 

Ø Szívesen bekapcsolódnék új stratégiai tervek kialakításába, melyeknél fontos a hallgatókkal és 
a tanárokkal való párbeszéd. 

Ø Nagyobb figyelmet szeretnék fordítani a tehetséggondozásra. 

Ø Továbbá szeretnék kirándulásokat is szervezni, egybekötve városnézéssel, szakmai 
előadásokkal, koncertekkel és legfőképpen ismerkedéssel. Fontos célnak tartom, hogy tovább 
erősödjön a magyar és külföldi hallgatók közötti kapcsolat. 

 

Előre is köszönöm a bizalmatokat. Gyertek el minél többen szavazni! 
 
Mellékletek: 

- aláírásgyűjtő ívek 

- hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum 

- jelölőnyilatkozat 


