
Választási program 2022 

SEBESTYÉN ANDRÁS 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar 

Hallgatói Önkormányzati Választások 

  



BEMUTATKOZÁS: 

Sebestyén András vagyok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elsőéves nemzetközi igazgatás szakos 

hallgatója. Budapesten születtem és nőttem fel. Ide jártam középiskolába is, a Szent Margit 

Gimnáziumba. Ebben az intézményben aktív szerepet vállaltam a diákönkormányzatban, sőt mi több, 

az elnöki pozíciót is volt szerencsém kiérdemelni. Úgy gondolom, erős rálátásom volt így a szervezet 

működésére, ami komoly hatást gyakorolt rám. Ebben az évben szeretném megmérettetni magam az 

egyetemi közösségben is, mivel munkámmal szeretném a hallgatói élet és közösség minőségét minél 

inkább javítani. 

PROGRAMTERV: 

I. Napjainkban szinte a legtöbb hallgató ki szeretné próbálni a külföldön tanulás lehetőségét. Ez 

az opció kérdés nélkül rengeteg tapasztalattal, tudással és élménnyel gyarapíthatja 

személyiségünket. Azonban, csak kevesek vannak tisztában a konkrét lehetőségekkel. 

Egyetemünket szerencsére sok külföldi hallgató választja. Véleményem szerint, őket is minél 

inkább be kéne vonni az egyetemi közéletbe, illetve lehetőséget adni nekik előadásokat tartani 

saját országukról, egyetemükről. Ezekben a beszámolókban tanúi lehetnénk az értékeknek, amit 

akár külföldön is képviselnek, ezenkívül pontos rálátást nyerhetnénk motivációjukra, ami miatt 

választották az ösztöndíjprogramot. 

 

A fent említett állításokból kirajzolódik, hogy ez egy kihagyhatatlan lehetőség. Ez biztosítaná, 

hogy még több diák vegyen részt az Erasmus, illetve ehhez hasonló programokban. Ezenfelül 

kiváló lehetőség lehet a „real life” idegennyelv használatra, illetve komoly, nemzetközi 

kapcsolatok kialakulására. 

 

 

II. Más kultúrák és országok megismerésén kívül fontosnak tartom, hogy saját hazánkat is teljes 

mértékben feltárjuk. 

Az egyetemi kirándulások a magyarság történetének fontos állomásaira fókuszálnának, a 

múzeum-, illetve színházlátogatás pedig remek alkalom lehet a hallgatói közösség 

összekovácsolására. 

Igény szerint alakulnának ezek a programok, tehát szavazással Ti dönthetnétek az 

eseményekről. 



 

 

III. Végül, de nem utolsó sorban aktív szerepet tudnék vállalni az egyetemi rendezvények, illetve 

bulik megszervezésében is, mivel már több, mint két éve vagyok a Boom rendezvényszervező 

cég munkatársa. Ez idő alatt rengeteg élményt és tapasztalatot szereztem ezen események 

lebonyolításában, akár Budapest legnagyobb klubjaiban is (Pl.: Ötkert, Madam, Heaven). 

Rendkívül szeretek ilyen téren is munkát vállalni, mivel nyitott személyiségemet és jó 

kommunikációs képességeimet kiválóan tudom kamatoztatni. 

ZÁRÓGONDOLAT: 

Úgy gondolom, hogy a programtervem egyértelmű és világos tájékoztatást nyújt a szavazóközönségnek 

a hallgatói önkormányzaton belüli céljaimról. Megválasztásom esetén azon leszek, hogy mindegyiket a 

lehető legkiválóbb módon valósítsam meg. 

Szavazzatok nekem bizalmat, hogy Együtt jobbá tudjuk tenni a hallgatói életet, az egyetemi légkört, 

illetve saját környezetünket. 

Budapest, 2022. szeptember 30. 
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