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Magamról: 

Palóc André, harmadéves politológia szakos hallgató vagyok. 2012-ben kezdtem meg 
tanulmányaimat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 

2012. tavaszán választottak be a Politológus Instruktori Kör tagjai közé. Már 
gólyaként is szerettem volna részt vállalni a hallgatói közélet szervezésében, ezért 2012-ben 
jelentkeztem a Politológus Instruktori Körbe, ahová jelentős arányú támogatással  sikerült 
bekerülnöm. Azóta is aktívan részt veszek a politológusokat érintő események 
megszervezésében, lebonyolításában. 2013. szeptemberében a másodéves politológus 
évfolyam megtisztelt bizalmával. 

2014. márciusától a HÖK elnökség lemondásáig Tallár Ákos HÖK Elnök 
kabinetfőnöke voltam, s ezalatt igyekeztem segíteni munkáját. 

Az egyetemen töltött elmúlt évek során sikerült jó kapcsolatot kialakítanom a Karon 
működő öntevékeny szervezetekkel, hallgató társaimmal, oktatókkal. 

2010. és 2014.októberében az Önkormányzati Választások alkalmával az V. kerületi 
Bolgár Önkormányzat képviselőjének választottak meg. Az itt eltöltött négy év során úgy 
érzem, kellő mértékű tapasztalatot szereztem, amelyet a Hallgatói Önkormányzatban is 
tudnék kamatoztatni. 









Pályázatom bemutatása: 

A következőkben szeretném ismertetni a politológus ügyekért felelős alelnöki 
pályázatom szakmai részét. 

Meglátásom szerint az ELTE Állam - és Jogtudományi Karán működő 
Politikatudományi Intézet jelenleg az ország legjobb politikatudományi műhelye, amelyben 
megtalálhatóak a szakma “nagy öregjei”, egy erős középgeneráció, valamint a fiatal 
politológus nemzedék képviselői is, akik pártatlan, objektív módon készítik fel a hallgatókat a 
rájuk váró kihívásokra. Tapasztalataim szerint ez a tanári  gárda hallgatóbarát, a fiatalok 
irányába nyitott, ezért a magam részéről politológus alelnökként mindenképp egy 
kiegyensúlyozott partneri kapcsolat kialakítását tartom szem előtt, amely mind a hallgatók 
igényeit, mind az oktatót elvárásait szem előtt tartva alapjául szolgálhat a képzés jövőbeni 
fejlesztéséhez.  

 
Az elmúlt év során instruktorként nem csupán a saját, hanem a többi évfolyamot is 

érintő tanulmányi kérdésekkel is találkoztam, úgy érzem, átlátom a képzés egészét, tisztában 
vagyok annak erősségeivel, valamint hiányosságaival is, azonban úgy gondolom, hogy 
mindenképpen be kell vonni a lehető legszélesebb réteget a képzést érintő kérdések 
megtárgyalásába, ezért  alelnökként első feladatomnak tekintem, hogy a Politológus 
Instruktori Kör tagjaival, valamint a politológus hallgatókkal akár több alkalomból álló 
kerekasztal beszélgetések során felmérjem a képzést érintő igényeket, meglátásokat. Ezt 
terveim szerint október hónap folyamán szeretném megvalósítani, ezt követően egy, a Kar 
politológus hallgatói által támogatott javaslattal szeretnék Dr. Pesti Sándor Intézetigazgató 
Úrral egyeztetéseket folytatni a képzés jövőjéről. A következő év során szeretnék egy valóban 
működő, rendszeresen ülésező Politológus Bizottságot létrehozni, amelyben minden, a 
közügyeink iránt érdeklődő politológus hallgatót szeretettel várok. Folyamatosan kapcsolatot 
szeretnék tartani minden évfolyammal, és a lehető legtöbb hallgatóval, így tudunk a lehető 
leggyorsabban és leghatékonyabban reagálni a felmerülő kérdésekre. 

Szakmai programok 

 A nem rég lezajlott politológus tantervi reform okán túl nagy mozgásterünk a tanrend 
megváltoztatásában nincsen, ezért felelőtlen ígéretekkel nem akarok kecsegtetni senkit, 
azonban pár változtatást mindenképpen javasolni fogok Intézetigazgató Úr felé. 

Alábbiakban röviden szeretném összefoglalni azokat a pontokat, amelyeket szeretnék 
megvalósítani és amelyekhez hallgatótársaim támogatását is szeretném elnyerni. 

Véleményem szerint a politikatudomány nem művelhető megfelelő idegen nyelvű 
képzettség nélkül. Mindenképp szükségét érzem ezen terület fejlesztésének. Az első 
évfolyamon indokoltnak gondolom szaknyelvi kurzus indítását, amely alapjául szolgálhat a 
későbbi félévekben felmerülő idegen nyelvi szakszövegek értelmezésének, 
évfolyamdolgozatok, diplomamunkák forráselemzéséhez, illetve hozzásegíthetné a kiemelten 
tehetséges hallgatókat idegen nyelvű folyóiratokban, szakmai lapokban való publikáláshoz. 
Emellett az Erasmus programban is hatékonyabban tudnának részt venni a hallgatók. 




A hallgatók vitakultúrájának fejlesztése érdekében minden évfolyamon, minden 

félévben (akár választható tárgyként) belpolitikai elemző kurzus indítását javasolnám, 
melynek során a hallgatóknak lehetőségük nyílna oktatóink moderálása által megtárgyalni az 
aktuális politikai eseményeket, történéseket. 

Az elmúlt év során a Hallgatói Önkormányzat nem fektetett kellő hangsúlyt 
konferenciák, szakmai rendezvények szervezésére, ezen mindenképp változtatni kell. A 
megalakuló Politológus Bizottság és a Politológus Istruktori Kör, valamint Instruktori Kör és 
a többi, a Karon működő öntevékeny szervezet segítségével a hallgatók számára hasznos és 
érdekes előadások, kerekasztal beszélgetések szervezését vállalom. Minden hónapban neves 
előadók, közéleti személyiségek részvételével szeretnék hozzájárulni a kari közélet 
színesítéséhez. 

Az ÁJK Politikatudományi Intézetének Tudományos Diákköre kiemelt figyelmet 
érdemel. A TDK titkárokkal együttműködve szeretnék hozzájárulni a minél sikeresebb 
pályaművek elkészítéséhez. Ebben az anyagi források előteremtése, valamint a TDK 
hallgatók közti népszerűsítésében tudnék részt vállalni. 

 
 

Megválasztásom esetén a Master szakon a Társadalomtudományi Kar képzésében 
részt vevő hallgatóink közül ügyvivő kinevezését tartom indokoltnak, így az ő képviseletük is 
biztosítva lenne. 

 
Közösségi Programok 

 
Az ELTE Állam - és Jogtudományi Kar diplomájának erejét nem csupán a felkészült oktatók 
munkája és az elsajátított ismeretanyag alapozza meg, hanem az itt kialakult személyes és 
baráti kapcsolatok is. Utóbbiak fejlesztése a mindenkori Hallgató Önkormányzat és az 
öntevékeny csoportok feladata. Éppen ezért politológus alelnökként a már-már hagyományos 
programok életben tartása és fejlesztése mellett feladatomnak tekintem az ilyen jellegű 
programok felkarolását, megvalósítását.  

A torockói nyári egyetem, mind az Intézet oktatói, mind pedig a politológus hallgatók 
számára kiemelt esemény, amelynek során lehetőségünk nyílik találkozni, kapcsolatokat 
építeni a határainkon túl élő magyar ajkú társainkkal a Sapientia valamint a Babes-Bólyai 
Tudományegyetem hallgatóival, oktatóival,erdélyi magyar politikusokkal. Ezen nyári 
egyetem anyagi fedezetének előteremtésében szeretném kérni a Hallgatói Önkormányzat 
támogatását, valamint a szakmai program előkészítésében szeretnék vezető szerepet vállalni.  





A másik kiemelt esemény minden évben a politológus gólyatábor, amelynek során az 
elsős politológusoknak nyílik lehetőségük közelebbről megismerni felsőbb éves társaikat. Ez 
is egy olyan program, amelyet teljes mellszélességgel támogatok, és amelynek szervezésében 
a Politológus Instruktori Kör számíthat aktív közreműködésemre.  


 Mind az oktatók, mind a hallgatók számára építő jellegű és érdekes program lehetne 

kis létszámú kötetlen beszélgetések szervezése, amelynek során egy-egy pohár bor mellett 
lehetőség nyílna az Egyetem falain kívül is a kapcsolatok építésére és a véleménycserére. Az 
ilyen jellegű programok elősegíthetik az oktatók és hallgatók közti kapcsolatok 
megerősödését. 

  

Vállalásaim 

 Úgy gondolom, hogy egy Hallgatói Önkormányzat csak akkor lehet eredményes, hogy 
ha a hallgatók bizalmát élvezi. Magam részéről a nyitottság és a partnerség a két jelszó. Teljes 
alelnöki működésemet szeretném nyilvánossá tenni az egyetemi polgárság felé. Minden egyes 
forintot, amit a közösség pénzéből kapok, nyilvánosságra hozok, minden hónapban az 
elvégzett munkáról tájékoztatást adok. Az Egyetem vezetése, valamint az oktatóink felé 
közvetített igényeket előzetesen a lehető legszélesebb körben megvitatom a politológus 
hallgatókkal, a megbeszélések eredményeiről pontosan és időben tájékoztatom őket. 
Legfontosabb feladatom, hogy minden hallgató tanulmányi ügyei a leggyorsabban 
kivizsgálásra kerüljenek és mindenkinek a lehető legrövidebb időn belül megoldással 
szolgáljak. Minden egyéb feladat e mögé sorolandó. 

A közelmúlt eseményei okán kiemelten fontosnak tartom a hallgatók széleskörű integrációját 
a kari életbe, valamint a morális és erkölcsi normákra nagyobb hangsúlyt fektetni. 

  

 Látható alelnök szeretnék lenni, olyan, aki minden politológus számára elérhető és 
naprakész. A majdani elnökség tagjaival nyitott és őszinte kapcsolatra törekszem, amennyiben 
kéréssel, kérdéssel fordulnak felém, rám mindig számíthatnak. Tiszteletben tartom, hogy a 
majdani elnökség minden egyes tagja ugyan azzal a legitimációval bír, amellyel én, így 
személyüktől függetlenül kötelességemnek érzem munkájuk segítését, mert egy ugyan azon 
ügyet képviseljük. 

 
Palóc André 

 
 



 


