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Bemutatkozás: 

Strobl Orsolya vagyok, másodéves államtudományi osztatlan 

mesterképzéses hallgató.  

Tavaly ilyenkor nagy izgalmak közepette készültem az első választásra, 

elsőévesként ez számomra egy óriási döntés volt, de hálás vagyok, hogy 

bizalmat szavaztatok számomra és így tagja lehettem a Hallgatói 

Önkormányzatnak. 

Az első évemet a Hallgatói Önkormányzatban választmányi tagként 

töltöttem. Ez idő alatt rengeteg lehetőségem volt a fejlődésre minden féle 

programok és feladatok által. Választmányi tagként kifejezett feladatköröm 

nem volt, ezáltal esélyem volt belekóstolni minden területbe és mindenhova 

besegíteni, ahova tudtam és szükség volt.  

Az eltöltött év alatt rengeteget tanultam és sok mindenben fejlődtem, mint 

például a rendszerezés, szervezés és az idő beosztása. 

Idén lehetőségem adódott segíteni a gólyatábor szervezésében, illetve 

részese lehettem a mentorprogramnak is, mint a Thonic Stark 

mentorsegítője, ami egy hatalmas élményt és tapasztalatot adott 

számomra, mivel bár eleinte nehézségekkel néztünk szembe mégis 

másodikként végeztünk a csapatversenyeken. 

Ezeket a tanult és elsajátított új készségeket szeretném a továbbiakban is 

hasznosítani és az idei évhez hasonlóan segíteni, amiben csak tudok. 

 

Program: 

Tavalyi kampányomhoz hasonlóan szeretném folytatni a mentálhigiénés 

programot, illetve olyan lehetőségek biztosítását, ahova Ti hallgatótársaim 

szívesen elmentek és mertek segítséget kérni. A továbbiakban szeretnék 

előadásokat is szervezni a témában és hozzáértő előadókat meghívni, akik 

érdekes és figyelemfelkeltő módon tudnak beszélni a témáról. 



Idén szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni a tanulmányi ügyekre, hiszen az 

elmúlt évben a kipróbált feladatkörök közül ez ragadta meg leginkább a 

figyelmem és ebben a témában éreztem komfortosan magam. Ezáltal, ha 

lehetőséget kapok, akkor mindenképpen a tanulmányi területtel 

foglalkoznék és oda segítenék be többet. Ezáltal szeretném számotokra 

minél jobban megkönnyíteni az egyetemi éveiteket. 

 

Záró gondolatok: 

Úgy érzem, hogy az elmúlt időszakban rengeteg nagy és szép feladattal 

küzdöttem meg és minden erőmmel azon voltam, hogy ezeket megfelelően 

elvégezzem, de mivel idén „csak” választmányi tag voltam nehéz 

konkrétumokat és további fejlesztési célokat kitűzni. Hiszen még csak most 

kezdtem igazán megtalálni azt a feladatot, amiben ki tudok teljesedni. Ezért 

is sokat gondolkodtam mit írhatnék a programomba, mit ígérhetnék Nektek. 

Arra törekszem, hogy megvalósítható programokban vegyek részt, vállaljak 

még több feladatot.  Szeretném, ha idén is bizalmat szavaznátok nekem, 

hogy továbbra is támaszt tudjak nyújtani Nektek problémáitok, 

nehézségeitek megoldásában.  

 

 

Köszönöm, hogy elolvastad. 

Strobl Orsolya 

Budapest, 2022.09.29. 

 


