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Bemutatkozás 

 

  Ramadani Arianának hívnak, 2015 óta tanulok az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Állam-és Jogtudományi Karának jogász nappali szakán. 2016 május óta vagyok jelen a kari 

közéletben. Ekkor nyertem felvételt, mint bizottsági tag a Rendezvényekért és Kapcsolatokért 

felelős bizottságba (továbbiakban: bizottság) és az Integrációért és Utánpótlásért felelős 

bizottság irányítása alatt álló ELTE ÁJK Mentorprogramba. Nem titok, hogy az első két 

évemben voltak nehézségeim, amin nagyrészt barátaim segítetek át és az említett két 

szervezethez való csatlakozásom. A nehezebb pillanatokban, ha már máshonnan nem nyertem 

elegendő motivációt, a közösségért, a gólyákért és a rendezvényekért harcoltam. Mivel 2016 

november óta a bizottság alelnök helyetteseként működöm, beleláthattam bizottságunk 

előnyeibe és sajnálatos módon hátrányaiba is. A fő profilom a kommunikáció volt, de e mellett 

minden bizottság által szervezet esemény megszervezésében, lebonyolításában, 

népszerűsítésében részt vettem. Sokan nem is tudták, ki vagyok, de tudták, hogy a plakátozás, 

események megosztása hozzám tartozik. Mivel az átalakuló bizottság miatt ezek a feladatok, 

amik egyébként túlterhelté is tették a bizottságot, az Online felületekért felelős referens 

hatásköre alá fognak tartozni, ezért ezek az élmények már csak tapasztalatként szolgálnak, 

emlékekké válnak.  

 

 

Motivációm 
 

Ahogy a bemutatkozásomban is olvasható, de szerintem sokan tudhatják is a 

mindennapjaimat látva, hogy nekem a HÖK jelenti a barátságokat, a motivációt, egyszóval 

minden pluszt, ami engem éltet, mozgat. Ezért gondolom, úgy, hogy az alelnöki poszt csupán 

egy magasabb titulus, egy nagyobb felelőség, egy elismerés. Eddig is úgy éreztem és a 

visszajelzésekből is erre következtettem, hogy az egészen kicsitől a legnagyobb feladatimat is 

úgy végeztem, hogy szem előtt tartottam a szervezet iránti szeretetemet, a felelősségemet. Ezt 

ezután is így óhajtom és így is fogom végezni. Mint olvashattátok a Mentorprogramban nőttem 

fel és az ott kapott pozitív energiákat, a közösséghez tartozás erejét szeretném átültetni egy 

kisebb közösségre, a leendő bizottságomra is. Szeretném a már hagyománnyá vált események 

rutinszerű megszervezését tökéletesíteni, újabb események bevezetését elősegíteni, a HÖK 
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utánpótlását biztosítani a bizottsági tagjaim „tanításával”, fejlesztésével, az igények 

becsatornázását elkezdeni. Ezeknek a terveknek a megvalósításához szükséges ötleteimről 

bővebben olvashattok a továbbiakban.  

 

 

Bizottság felépítése és feladatkörei 
 

 A bizottságba a jelentkezők számához és affinitásához mérten vennék fel embereket. 

Akik közül a legrátermettebb jelentkezőt tenném az alelnök helyettesi posztra. A tagok tanítása, 

fejlesztése és a munkamegosztás eredményeképpen mindenki egyformán fontos tagja lenne a 

bizottságnak. Ezzel kívánom elkerülni az alelnöki és az alelnök helyettesi túlterheltséget.  

 

Feladatkörök: 

 

Ø Közreműködés a rendezvények helyszíni lebonyolításában  

Ø Előzetes rendezvényszervezési feladatok  

Ø Segíteni a sport ügyekért felelős referens tevékenységét  

Ø Segíteni mindenféle HÖK által szervezett esemény lebonyolításában 

Ø Grafikák, animációk, promóciók készítése, tervezése  

Ø Kreatív munkák elvégzése  

Ø Online kommunikáció kezelése, plakátozási feladatok a HÖK által szervezett 

eseményeknél 

Ø Fotózás, videózás megszervezése 

Ø Kérdőívek készítése és értékelése  

Ø Egyéb, a Bizottság feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek intézése  

 

 

Igények felmérése, becsatornázása 
 

Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy egyes kari rendezvényekre, értem én itt a 

zenés-táncos eseményeket, nem jönnek el, olyanok és nem is okos döntés erőltetni azt, akik 

nem szeretik az ilyesfajta kikapcsolódást. De, úgy érzem, hogy egy egyszerű más fórumokon 

már régóta használt módszerrel, tájékozódni lehetne, hogy a kar jelenlegi hallgatósága, milyen 
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típusú zenés-táncos mulatságokat szeretne, vagy esetleg milyen más típusú eseményeket 

preferálna. Erre majd a regisztrációs héten kerülne sor egy kérdőív kitöltésével. Reményem 

szerint, ezzel a módszerrel megismernék a „fogyasztói” igényeket és a kapacitásainkhoz, 

lehetőségeinkhez mérten kitudnánk szolgálni ezeket. Ennek a kérdőívnek a kérdéseire már 

megvannak az ötleteim, de a leendő bizottságomat mindenképpen bevonnám a megvalósításba, 

mivel ezzel is rejtett módon, de csatornázódik a vélemény, az igény. Fontosnak tartom karunk 

szervezeteinek véleményét is, tehát velük is felvenném a kapcsolatot, mert úgy gondolom, hogy 

a cél közös, minél jobb „nagyközösséget” létrehozni a kisebb közösségekből.  

 

 

Strukturális változások, Utánpótlás kinevelése 
 

Szeretném erősíteni, ami a mostani bizottságnál nem működött igazán jól, a 

munkamegosztást, az előre láthatóságot, a megfelelő kommunikációt. Egy szemeszterben 

körülbelül öt nagyobb rendezvényünk van, plusz pár kisebb a HÖK által szervezett rendezvény 

lebonyolításának segítése. Ezeket a rendezvényeket a bizottságon belül arányosan el kell 

osztani, tehát, minden rendezvényen megfelelő számú bizottsági tag dolgozik majd, amíg 

valakik már a következő rendezvény tervezésében vesznek részt. Ezzel biztosítható lenne, hogy 

a rendezvények előre láthatóan, stresszmentesen, kellő promóciós idővel legyenek 

megszervezve. A bizottsági tagoknál, a Mentorprogramból már jól ismert pontrendszert 

alkalmaznám, ami elősegíti a bizottságon belüli munkamegosztást, esetleges jutalmazás 

könnyebb eldöntését, de természetesen bizonyos pontszám el nem érése szankciókkal járna. 

Erre a most radikálisnak tűnő újításra szükség van a rendezvények színvonalának emelése 

végett és a bizottságon belüli jó hangulat elérése céljából. E mellett nélkülözhetetlennek tartom 

a mindennapos kommunikációt, a havi minimum egy-két bizottsági ülést, ahol, mint egy 

képzési programon mindig átvennénk az egyes pontokat, hogy hogyan is „kell” szervezni egy 

kari rendezvényt. Természetesen számítanék a leendő bizottsági tagok ötleteire, tehát ezek a 

gyűlések ötletgyűjtésre, megvitatásra is alkalmasak lennének. Reményeim, szerint minden 

bizottsági tag kellő felkészítést, tapasztalatot kapna, így mindenki kulcsemberré válna és nem 

feladatvégrehajtókká. Utoljára, de nem utolsó sorban, szeretném, hogy a bizottságunk egy 

kisebb közösség legyen a nagy egészben, szeretném, ha magunknak is szerveznék 

rendezvényeket, nem csak a nagyközösségnek. Ezzel erősíteni kívánom az általam fontosnak 

tartott közösséghez való tartozás szeretetét.  
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Hagyományok és újítások 
 

A már hagyományossá vált rendezvényeket mindenképpen megtartanám, de a hibákat, 

nehézségeket csökkenteném. Az újítás mindig nehéz, de számos ötletem van, hogy ne „csak” 

zenés-táncos rendezvényeket szervezzünk, erről a kérdőívek elemzése után tudnék nyilatkozni 

pontosabban és meg is teszem majd a megfelelő fórumokon, hogy pontosan, mire is van igény 

és abból mi megvalósítható. Ami meghatározó és részben újításnak mondható, hogy a karitatív, 

kulturális, sport, külügyi események megszervezésében a bizottság segítséget nyújt, de e mellett 

elvárom, hogy ha kapacitásunk engedi a megvalósításban is helyt álljunk. Ezzel új embereket 

tudnának a bizottsági tagok megismerni, ami a mindennapjaikat szebbé teszi majd.  És talán 

még több emberhez eljut ezeknek az eseményeknek a céljainak nemessége, a cél 

elsődlegessége. Szeretném, ha nem utasítás végrehajtók lennének, hanem példamutatók a 

közösség számára és egy „család” egymásnak.  
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    ÖNÉLETRAJZ   
  

Személyes adatok  
Név  Ramadani Ariana 
Cím 2120 Dunakeszi, Kisfaludy utca 32/a 

Telefonszám 06-27-344-733 Mobil: 06-30-583-72-60 
  

E-mail ariana.ramadani@hotmail.com 
  

Állampolgárság magyar 
  

Születési hely 
Születési dátum 

Budapest 
1995. 07. 05. 

  
Neme nő 

  
Betölteni kívánt munkakör   Rendezvényekért és Kapcsolatokért felelős alelnök 

  
Szakmai tapasztalat  

  
Időtartam 

Munkáltató 
2015-2016 
Élményváros Játszóház ( Élményváros Kft.) 
2016-2017 
Progress Fun Üzleti Csoport 
2016- napjainking 
Faster Promotion Kft. 
Sygno Hostess Munkák 

Foglalkozás / beosztás animátor, hostess 
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Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

születésnapok lebonyolítása, gyerekek segítése a játékok használatában, 
családi napok lebonyolításában segédkezés, rendezvények lebonyolításában 
segédkezés 

  
  

  
Tanulmányok  

  
Időtartam 2010-2015, 2015-napjainkig 

  
Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve   2010-2015 Radnóti Miklós Gimnázium 

 2015- napjainkig Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Kar 
 

Egyetemen végzett egyéb 
tevékenységek 

 Jogpszichológia TDK tag (2016) 
 Évfolyam képviselő (2016) 

   Mentor (2016-napjainkig) 
   Rendezvényekért és Kapcsolatokért felelős alelnök helyettes (2016-   
napjainkig) 

  
Egyéni készségek és 

kompetenciák 
 

  
Anyanyelv magyar 

  
Egyéb nyelv angol, német, albán 

   
Nyelv   angol C1 

(felsőfokon)         

  

  
Társas készségek és 

kompetenciák 
nagyfokú munkabírás, kreatív gondolkodásmód, jó csapatvezetői készség 

  
Szervezési készségek és 

kompetenciák 
 karunk hallgatóival való közvetlen kapcsolattartáshoz szükséges megfelelő 
fellépés, kiváló szervezési készség 
 kiemelkedő szóbeli és írásbeli kommunikációs készség 
 

  
Járművezetői engedély B- kategóriás jogosítvány 
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Dunakeszi, 2017. 11. 01. 
 
        Tisztelettel: 
         Ramadani Ariana 
 
 
 
 
 

  
Érdeklődési körök olvasás, futás, művészfilmek és színház iránti szeretet  

 
 

 


