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Seres Johanna vagyok, 19 éves, másodéves hallgató az Államtudományi és Nemzetközi 

Tanulmányok Kar Közigazgatás-szervező szakán.  

Borsod megyéből, Kazincbarcikáról költöztem Budapestre, amikor 2021 szeptemberében 

megkezdtem a tanulmányaimat az Egyetemen. 

Már gimnazista éveim alatt is foglalkoztatott a tény, miszerint többet tehetek a közösség 

érdekében, így abban a 4 éves periódusban rengeteg esemény lebonyolításában segédkeztem, 

legyen az ünnepség, vagy egy iskolai rendezvény. Mindig célom volt segítséget nyújtani 

másoknak, megkönnyíteni diáktársaim éveit. A DÖK keretein belül iskola rádiót vezettem, ahol 

sok tapasztalatot gyűjthettem és javíthattam a kommunikációs készségeim.  

Újdonsült egyetemistaként az első év során szerettem volna megtalálni azt a tevékenységet, 

amiben úgy érzem kibontakozhatok, ekkor jelentkeztem a 2022-es mentorprogram mentorának.  

Itt tapasztalhattam meg, milyen is az egyetemi élet aktív részese lenni,  segíteni az új hallgatókat 

beintegrálni az új közegbe és felelősséggel tartozni értük. Szeretném az itt szerzett 

tapasztalatokat a jövőben is kamatoztatni és továbbadni másoknak. Együttműködve a program 

során a HÖK tagjaival, és látván munkájukat motivációt szereztem, hogy a jövőben én is egyike 

lehessek a tagoknak. 

Talpraesettnek, kommunikatívnak és egy nyitott, közvetlen embernek gondolom magam, a 

munkámat pedig a legnagyobb lelkiismerettel és erőbedobással végezném, annak érdekében, 

hogy az egyetemi élet a leggördülékenyebben működhessen.   

 

  

Bemutatkozás 



 

     Az NKE NEWS Facebook csoport foglalkozik rendezvényekkel, szállás- és 

munkalehetőségekkel egyaránt. Egy nagyobb kaliberű csoportban sokszor elveszik az 

információ, ezért is tartottam rendkívül hasznosnak az Alternatív Szállások című csoportot. 

Tapasztalataim alapján a hallgatók életében nehézséget okoz az álláskeresés ezért szeretném, 

ha a jövőben létrejönne egy NKE Álláslehetőség című csoport, ahol az NKE továbbra is 

hirdethetne állásokat, de a hallgatók is kereshetnek, beszélhetnek, ajánlhatnak.  

 

A szakkollégiumok lehetőséget biztosítanak a hallgatóknak, hogy szakkollégiumi 

férőhelyre pályázhassanak. Ugyanabban a periódusban, mint egy normál úton zajló kollégiumi 

jelentkezés. Véleményem szerint, azok a hallgatók, akik erre a férőhelyre pályáztak ugyanolyan 

visszajelzést/megerősítést kellene kapniuk E-mail és Határozat formájában, mint amit a többi 

hallgató kap, és mivel a pályázat egy időszakban zajlott, abban az időpontban is kapják meg. 

Valamely hallgatóknak még a szorgalmi időszakban is ügyintézés alatt van a jelentkezésük, és 

szeretném, ha senki sem lenne bizonytalan férő helye kapcsán. 

  ____________________________________________________________ 

Szeretném, ha a jövőben megrendezésre kerülne egy Erasmus Est nevezetű rendezvény. 

A külföldről érkező hallgatók képviselhetnék országukat, bemutathatnák hallgatóinknak 

kultúrájukat, tradícióikat, szokásaikat. Rendkívül hasznosnak találnám azon hallgatók számára, 

akik a jövőben Erasmusra szeretnének pályázni, így kicsit jobban megismerhetnék a 

kiválasztott országukat és elsőkézből tudnának információt/tanácsokat kapni egy helyi 

hallgatótól. Persze ez szólhat azon hallgatók számára is akik érdekeltek a kultúrák 

megismerésében, vagy akár jövőbeni utazás céljából tudna meg többet az adott országról. 

____________________________________________________________ 

 

Reménykedem benne, hogy a pályázatom elnyerte a tetszéseteket és a jövőben bizalmat 

szavaztok nekem, hogy elkezdhessek valami újat, értetek!  

 

Kazincbarcika, 2022. augusztus 16. 

 

        Seres Johanna   

Tervek 



 


