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Bemutatkozás  

Szaplonczay Eufémia második éves, nemzetközi igazgatás alapszakos hallgató 
vagyok. Magamat egy határozott és kitartó embernek tartom, így ha egy feladat 
elvégzése rám hárul, igyekszem azt a lehető legjobban kivitelezni, mindemellett a 
fennálló problémákat maradéktalanul megoldani. Ha valaki hozzám fordul segítségért, 
képességeimnek és hatáskörömnek megfelelően mindent megteszek az illető ügye 
érdekében. Legnagyobb motivációm, hogy a hallgatók felhőtlen és boldog egyetemi 
éveket éljenek át, a felmerülő nehézségeket pedig együtt leküzdve erősebb 
emberekké és barátokká váljunk.  

Az elmúlt időszak bemutatása 

A tavalyi év során első éves hallgatóként jelentkeztem a Nemzetközi és Európai 
Tanulmányok Kar Választmányába. A sikeres bejutás után pályáztam a volt kar 
Tanulmányi ügyekért felelős referensi pozíciójára, így két szemeszteren át 
képviselhettem a hallgatók érdekeit a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos felületeken.  
Az Államtudományi és Közigazgatási Kar, valamint a Nemzetközi és Európai 
Tanulmányok Kar összevonása után az a megtiszteltetés ért, hogy az ideiglenes 
választmányban elnyertem a Tanulmányi ügyekért felelős alelnöki pozíciót. Ennek 
kapcsán a választást megelőző időszak alatt is tanulmányi ügyek ellátásával 
foglalkoztam.  

A HÖK tagjaként lehetőségem nyílt arra, hogy a rendezvények, vizsgák és a 
szórakozás mellett kicsit jobban belelássak az egyetem működésébe és szervezeti 
felépítésébe. Úgy gondolom, hogy egy év alatt sikerült rengeteg dolgot megismernem, 
valamint olyan kapcsolatokkal és barátokkal gazdagodtam, melyek meglehetősen 
elősegítik a hatékony munkavégzést és az érdekképviseletet egyaránt.  

Tanulmányi referensként első dolgom volt egy Tanulmányi Bizottság 
megalakítása. A bizottságban velem együtt hat tag volt, akik jelentősen 
megkönnyítették a dolgomat és rugalmasságuk, segítőkészségük eredményessé tette 
együttműködésünket.   
Rengeteg közös munkánk közül számtalan sikert ki tudnék emelni, mint például a 
hallgatói panaszkezelés előremozdítását, a hallgatók effektívebb tájékoztatását 
(például: Szakmai gyakorlatos infóest), azonban a számomra legkedvesebb emlék a 
Tanulmányi vetélkedő volt. A vetélkedő során egy professzionális szakmai zsűri 
jelenlétében három fős csapatok mérhették össze tudásukat egy szóbeli verseny 
alkalmával.  
 A hallgatói panaszokat és észrevételeket próbáltuk minden létező forrásból 
összegyűjteni, melyben nagy segítségül szolgált egy fórum. Ennek keretei között a 
hallgatóknak lehetősége nyílt kar vezetősége előtt is ismertetni a meglévő 
komplikációkat, míg a vezetőség is reális képet kaphatott a hallgatók mindennapi 
helyzetéről.  



 

 

 

 

Megvalósítandó célok 

A választásnak köszönhetően minden eddigi HÖK tagnak lehetősége nyílik, 
hogy átgondolja, mi az, amit az elmúlt év során teljesített, milyen irányba kell még 
fejlődnie, és hogy végezhetné hatékonyabban a munkáját.  

 Összességében megállapíthatom, hogy az ígéreteim nagy részét sikerült 
betartanom, ezeken felül más programokat és ötleteket is megvalósítanom.  
A múlt évi rendezvények közül igyekeznék a lehető legtöbbet megtartani. A szakmai 
gyakorlatról szóló infóest például kifejezetten olyan esemény, amely nem csak a volt 
nemzetközi karon volt releváns, így ez természetesen nagyobb közönség előtt is 
megvalósítható lenne. A Tanulmányi vetélkedő az előző évben elsősorban a 
nemzetközi helyzetre fókuszált. Ha azonban a feladatok témáit kiterjesztenénk, az 
csak annál érdekesebb és izgalmasabb lenne, továbbá lehetővé tenné a vegyes 
csapatok kialakítását, ami az integráció erőteljes előmozdítójává válhat.  

 A HÖK tagjai azonban természetesen nem csak a programok előkészítésével 
és szervezésével foglalkoznak. Nagyon fontos, hogy a szórakozás mellett megfelelő 
hangsúlyt kapjon az oktatás és a szakmai fejlődés is, hiszen elsősorban ezért vagyunk 
egyetemisták. A megvalósítandó céljaim között elsőként szerepel, hogy a 
folyamatosan változó, néha akaratlanul is kaotikus rendszer a hallgatók számára 
egyszerűbben követhetővé váljon, így mindenki számára lehetővé téve, hogy első 
kézből és a lehető leghamarabb értesüljenek az aktualitásokról. Célom, hogy egy 
olyan rendszert építsünk ki, ahol folyamatos az információáramlás az egyetemi 
polgárok között. Ehhez nem feltétlenül kellene új felületet létrehozni, hiszen a HÖK 
tematikus csoportjai, a honlap és a Neptun üzenetek igyekeznek beölteni ezt a 
szerepet, azonban véleményem szerint hasznos lenne ezeket fejlesztés alá vetni.  
 Hasonlóan a tavaly még működő NETK - hírlevél formához, a terveim között 
szerepel, hogy egy ÁNTK – hírlevelet is elindítsunk. Ehhez nem lenne másra szükség, 
csak feliratkozni a Gmail rendszeren keresztül, így minden héten friss programajánló 
és a legfontosabb hírek listája állna hallgatóink rendelkezésére.  

 Az idei év során számos esetben azt tapasztaltam, hogy az egyik 
legjelentősebb gondot a szabadon választható tárgyak, illetve a nyelvi kurzusok 
mennyisége jelentette. Ez természetesen nem egy egyszerűen kezelhető probléma, 
azonban nem tartom lehetetlennek. Amennyiben a hallgatók megtisztelnek 
bizalmukkal, minden erőmmel azon lennék, hogy a nyelvi kurzusok számát kibővítsük 
és kiterjesszük azon szakokra is, amelyeken eddig ezek az órák szerényebb számban 
álltak rendelkezésre.  

 

 

 



 

 

 

 

Összegzés 

Összességében elmondhatom, hogy a tavalyi év során mérhetetlenül boldoggá 
tett, hogy hozzájárulhattam a hallgatótársaim életének megkönnyítéséhez. 
Amennyiben idén is bizalmat szavaznak nekem, hatalmas lendülettel állok majd neki, 
hogy a választmány többi tagjával együttesen tegyünk meg minden tőlünk telhetőt.  
Az elmúlt idő alatt a motivációm és lelkesedésem nem hagyott alább, sőt, még több 
elszántsággal és kitartással állnék neki az elkövetkezendő időszaknak.  

 

 

 

 

 


