
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁLASZTÁSI PROGRAM 

 

 

Szabó Zsanett 

Államtudományi osztatlan mesterképzés II. 

 

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar 

Hallgatói Önkormányzat  

2022. 



BEMUTATKOZÁS 

Szabó Zsanett vagyok, a nemzetközi igazgatási szak harmadéves, valamint az államtudományi 

osztatlan mesterképzési szak másodéves hallgatója. 2021 októberében bizalmat szavaztatok 

számomra, így egészen 2022 márciusáig választmányi tagként tevékenykedtem a Hallgatói 

Önkormányzatban. Ekkor igyekeztem minden területen kipróbálni magam és a választmány 

munkájából kivenni a részem: felvételt nyertem a Tanulmányi Bizottságba, előadást szerveztem 

(Karrierutak az ÁNTK után), tájékoztató anyagokat készítettem és eközben többeteknek a 

segítségére voltam tanulmányi kérdésekben. Ezt követően fogalmazódott meg bennem, hogy 

szeretném kipróbálni magam a Tanulmányi ügyekért felelős alelnöki tisztségben, amellyel úgy 

érzem, hogy megtaláltam a saját területem és helyem a hallgatói érdekképviseletben.  

Számomra rendkívül fontos a másoknak történő segítségnyújtás, így ezt szem előtt tartva, eddigi 

munkám során törekedtem arra, hogy mindig naprakész legyek és ha kell, azonnal orvosoljam a 

fennálló problémákat. A tavalyi Mentorprogramban mentorként tevékenykedtem, idén pedig már 

mentorsegítőként próbálhattam ki magam, amely a tapasztalataimat jelentős mértékben 

gazdagította. Ez a program – hasonlóan a tavalyi évhez - rengeteget adott a személyiségem 

fejlődéséhez. A felkészülés alatt ráláttam, hogy mekkora szervezést igényel egy-egy rendezvény 

lebonyolítása. Megtanultam, hogy mennyire fontos a kommunikáció és hogy milyen egy 

csapatban dolgozni. Az új emberek megismerése mellett, sok olyan szituációval találkoztam, 

ahol az aktuális szakmai információk birtokában kellett lennem, majd a megfelelő megoldást 

megtalálva segíteni a mentoraim munkáját és a gólyák egyetemi évkezdését. A Kari Tudományos 

Diákköri Tanács hallgatói titkáraként beleláttam a tudományos élet működésébe, így ezen a 

területen is számos tapasztalatra tettem szert. 

 

MOTIVÁCIÓ 

Az elmúlt egy év megerősített abban, hogy továbbra is szeretnék a HÖK tagja maradni. 

Mindenkori célom, hogy a hallgatók életét megkönnyítsük az egyetemi éveik során, és hogy 

tudják, áll mögöttük egy megbízható szervezet, ami az ő érdekeiket képviseli. Kitartó és 

elkötelezett embernek vallom magam, aki nem áll meg addig, míg el nem éri azt, amit szeretne. 

Maximalizmusomból adódóan a rám bízott feladatokat kellő precizitással és odafigyeléssel 

oldom meg. 

 



TERVEIM 

Véleményem szerint a Hallgatói Önkormányzat szerepe az érdekképviselet mellett a tájékoztatás 

is, így kifejezetten fontos a megfelelő kommunikáció. Eddigi munkám során erre nagy hangsúlyt 

fektettem. Az előző éves programom egyik fő célja volt, hogy a Tanulmányi Bizottság Facebook 

csoportja fellendüljön. A tájékoztatókra és a kisokosokra egyaránt pozitív visszacsatolások 

érkeztek, így ezt a jövőben mindenképpen megtartanám. Nagy büszkeséggel tölt el, hogy a 

végzős hallgatók számára is összeállítottunk egy olyan dokumentumot, ami a mindenkori 

hallgatóságot egyaránt tudja segíteni.  

Céljaim közé tartozik, hogy a Tanulmányi Bizottság is bekapcsolódjon a rendezvények 

szervezésébe, és olyan eseményeket valósítson meg a hallgatók számára, amelyek hozzájárulnak 

tanulmányaik elvégzéséhez, amellett, hogy ez felpezsdítené a bizottság életét is. Az elmúlt 

félévben Karrierutak az ÁNTK után címmel egy kerekasztal-beszélgetést szerveztünk Gorosics 

Dórával, amelyre olyan volt hallgatókat invitáltunk meg, akik egy átfogó képet tudtak adni a 

diploma utáni kilátásokról. Látva a rendezvény sikerességét, szeretnék ebből egy 

rendezvénysorozatot csinálni, természetesen más területen dolgozó tisztviselők meghívásával. 

Többször tapasztaltam, hogy a végzős hallgatók nem ismerik a mesterszakokat, ezért idén ősszel 

Mesterszak Tájékoztató Börze címmel egy egész napos tájékoztató rendezvény megvalósítását 

is kitűztem célomként. 

Folyamatosan visszatérő probléma az idegennyelvek kérdése is, ezzel kapcsolatban az 

Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátussal történő konzultálás mindenképp fontos lenne. 

Egyrészt, a nyelvi kurzusok létszám kapacitása alacsony, így nem minden hallgató tudja az általa 

kiszemelt nyelvet elsajátítani. Másrészt, azon hallgatóknak, akiknek a mintatantervben kötelező 

tárgyként szerepel az Idegennyelv c. tárgy, sokszor nem látható számukra a kurzus vagy már csak 

olyan szintű nyelvre (B2, C1) vagy tudnak jelentkezni, amelyet eddig sohasem tanultak. 

A hallgatói közösségi élet tekintetében megtartanám azt a hagyományt, hogy a hallgatók által 

kitöltött kérdőívből merítünk ötleteket a rendezvények szervezéséhez, hiszen az igények 

folyamatosan változnak. Megítélésem szerint az ÁNTKultúr rendezvény mindig nagy sikert arat 

a hallgatók körében, így ennek újraindítását feltétlen szorgalmaznám, például felolvasó est, 

könyvajánló tartásával vagy irodalmárok, kortárs költők meghívásával. 

 

 



ZÁRÓ GONDOLATOK 

Elszánt és kitartó személyként munkámat teljes erőbedobással végezném. Szeretném a Ti 

érdekeiteket képviselni és Számotokra színessé tenni az egyetemi éveket. Közvetlen ember 

vagyok, így bármikor fordulhattok hozzám bizalommal, minden problémát igyekszem 

megoldani. Bízom abban, hogy pályázatom és eddigi munkám alapján támogatni fogjátok a 

Hallgatói Önkormányzatba való bekerülésem. Most nekem van szükségem Rátok, hogy közelebb 

jussak a terveim, ezáltal a Ti érdekeitek megvalósításához. 
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