
Politológus ügyekért felelős alelnöki program 

Bemutatkozás és motivációk: 

Balázs László vagyok, harmadéves politológus hallgató a karunkon. 2000 február 11-én 

születtem Budapesten és az alap- illetve középfokú tanulmányaimat is itt végezetem. Egyetemi 

tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán kezdtem 

meg 2018 szeptemberében. Tanulmányaim megkezdésekor elhatároztam, hogy aktívan részt 

kívánok venni a hallgatói közéletben. Az elmúlt három év során tagja lettem a Hallgatói 

Önkormányzatunk Politológus Bizottságának, a kari Mentorprogramnak, illetve a karunkon is 

működő Politológus Műhelynek. 

A Bizottsági munkának köszönhetően -amit 2019 decembere óta végzek- betekintést tudtam 

nyerni a Hallgató Önkormányzat működésébe és felépítésébe, valamint az itt ellátott 

feladataimmal további tapasztalatokat gyűjtöttem a hallgatótársaim segítésére. 2019 tavasza óta 

vagyok tagja a karunkon működő Mentorprogramnak. Az offline és online Orientációs 

Napokon is részt vettem, mint diákmentor. A mentorságnak köszönhetően számos területen, 

mint például a szervezési képességek és hallgatókkal való kommunikáció, valamint 

kapcsolattartás terén fejlődhettem. 2020 március 1. és 2021 február 18-a között a Politológus 

Műhely független diákszervezet elnöke voltam egy cikluson keresztül. Az itt szerzett 

tapasztalataim vezetés és koordináció terén sokat adtak, hogy úgy érezzem alkalmas lennék az 

alelnöki feladatok betöltésére. 

A következőkben az alelnöki programomat olvashatjátok, melyet három, általam fontosnak 

tartott programpont mentén írok le. 

Program: 

1. Tanulmányi segítség: 

A politológus hallgatók számára nagy segítséget jelentenek, a bizottsági drive által 

szolgáltatott jegyzetek és kisegítő anyagok a tanulásban, amelyek bár nem pótolják az 

órai jelenlétet, remek kiegészítést tudnak nyújtani a tanulmányok mellé. Számos a 

driveon lévő tanulmányi anyag már nem releváns az elmúlt két évben és az idén kezdő 

politológus hallgatók számára. Terveim között szerepel az ezen felületen lévő tanulást 

segítő dokumentumok összegyűjtése, korszerűsítése és rendszerezése, illetve 

kiegészítése a jelenleg hatályos tantervi elvárásoknak eleget téve. 



 

2. Régi és új hallgatók integrálása: 

A koronavírus világjárvány következtében a hallgatói élet szinte a nullára redukálódott. 

Célomként szeretném kitűzni a pandémia előtti idők aktív diákéletének visszahozatalát 

változatos programokon keresztül nem csak az újonnan felvett, hanem a felsőbb 

évfolyamok hallgatói számára is. Ebben mind a Bizottságom tagjaival, mind pedig a 

politológus diákmentorokkal karöltve közösen tevékenykednénk. 

3. Tájékoztatás: 

Kiemelten fontosnak tartom, hogy a hallgatók napra kész információval rendelkezzenek 

tanulmányi és egyetemi ügyeikkel kapcsolatban, elkerülve a kellemetlen helyzeteket. 

Mindezek megvalósításához továbbra is a diákmentorokkal, az évfolyamképviselőkkel 

és a Bizottságom tagjaival közösen igyekeznénk tevékenykedni. 

Alelnökségem főcélja lenne a világjárvány mérséklődésével és a normális élet visszaállásával, 

egy dinamikus hallgatói élet kialakítása, továbbá a már meglévő hagyományok továbbvitele. 

Abban az esetben, ha sikerült a programomban leírtakkal meggyőznöm titeket, kérlek 

tiszteljetek meg szavazatotokkal a most következő választáson! 

Köszönöm, hogy végig olvastad! 

Budapest, 2020.04.21. 

Balázs László 


