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Bemutatkozás 

Páll Renáta vagyok, a nemzetközi igazgatás alapszak másodéves hallgatója. Számomra mindig 

nagyon fontos volt a közösségi élet és az, hogy részét is képezzem annak. Nyitott és segítőkész 

embernek tartom magam, aki lehetőségeihez mérten próbál minden helyzetben megoldást 

találni egy adott problémára. Szeretnék egy olyan hallgatói légkört teremteni, ahol az összes 

egyetemi polgár, legyen szó bármelyik évfolyamról vagy szakról, segítséget tudjon kérni a 

másiktól, vagy egy nagyobb baráti kört tudjon létrehozni. 

 

 

Motivációm 

Gimnáziumi éveim alatt az osztályfőnökünk és az olasz tagozat vezetősége mellett 

segédkeztem, ezen belül például az iskolám olasz-magyar cserediák programjainak egyik 

szervezője és lebonyolítója voltam. 2017-2018-ban a bátyám mellett, aki egy 

rendezvénysorozat országos vezető promótere volt, megismerhettem a nagyobb, akár 

országos rendezvények hátterét, részeseként megtapasztaltam az ezzel járó feladatokat, 

valamint azt, hogy milyen egy igazi csapat része lenni. 2020 novemberében felvételt nyertem 

a Rendezvényszervező Bizottságba, ahol azóta is lelkesen és kitartóan végzem a nekem szánt 

feladatokat. Áprilisban bizalmat szavaztak nekem a 2021-es mentorprogramban 

mentorszülőként, ezáltal sokkal jobban beleláthattam abba, hogyan épül fel egy gólyatábor 

szervezése,  számos hallgatóval megismerkedhettem, akik erősítik a Hallgatói Önkormányzat 

választmányát. Ekkor határoztam el, hogy én is képviselni szeretném a hallgatók érdekeit és 

ötleteimmel fel szeretném pezsdíteni az egyetemi életet. 
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Megvalósítandó céljaim 

Tanulmányi ügyek: 

Nyelvi szabadon választható tárgyak: 

Egyes szakokon felmerülő probléma, hogy a hallgatók nem tudnak nyelvet felvenni szabadon 

választható tárgyként. Úgy gondolom, hogy egyetemi éveink alatt is fontos egy-vagy több 

nyelv elsajátítása,  a nyelvi órák sokszor adhatnak egyfajta kikapcsolódást is. Szeretném,  ha 

minden hallgató számára biztosítva lenne a lehetőség, hogy tanulhasson újabb nyelvet vagy 

jobban elsajátítsa azt. 

 

Testnevelés tárgy férőhelyeinek bővítése: 

Személyesen is tapasztaltam, hogy tárgyfelvételkor nehézséget jelent felvenni a testnevelés 

tárgyat, ami bizonyos szakokon azért jelent problémát, mert kötelezően teljesítendő. Ezt úgy 

gondolom meg lehetne oldani a több férőhely biztosításával vagy több időpont megadásával. 

Közösségi ügyek:  

Nyomtató biztosítása a hallgatók számára:  

Úgy vélem, hasznos lenne a hallgatók számára biztosítani minimum két olyan időpontot a 

héten, amikor nyomtatásra és szkennelésre van lehetőség.  

Környezetvédelem: 

A környezetszennyezés napjaink egyik égető problémája. Szeretnék a KÖSZ (Kisvárosi 

Önkéntes Szemétszedők) együttműködésével félévente minimum egyszer szervezni egy közös 

szemétszedést a Campus berkein belül.  
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Közéleti ügyek:  

Álarcos Bál  

Évente egy alkalommal, a gólyabálon kívül kerülne megrendezésre a hallgatók számára egy 

álarcos bál, amit az őszi félévben valósítanánk meg, így lehetőséget adva a felsőbb évesek 

bálozására is.  

Úgy vélem, hogy a közösségépítés egyik legkönnyebb módja minél több rendezvény  

biztosítása a hallgatók számára, ezért a Kollégiumi Bizottság és a Rendezvényszervező 

Bizottság közösen szervezhetné az alábbi rendezvényeket:  

Vacsoracsata 

A kollégiumon belül kerülne lebonyolításra egy kisebb „verseny” a hallgatók között, ahol 

mindenki megcsillogtathatná főzési tudását egy hallgatókból összeállított zsűri előtt.  

Tematikus rendezvénysorozat  

A programsorozat lényege, hogy minden hónapban egy adott művészeti ágazatot 

felelevenítve, zenés-táncos összejövetellel szórakoztatnánk a hallgatókat, ezzel is elősegítve a 

kikapcsolódásukat. A témák leginkább zenei stílusok, korszakok, műfajok, vagy egyéb 

közkedvelt témaköröket ölelnének fel. 

Összegzés 

Pályázatom során igyekeztem a hallgatók által tapasztalt problémákra megoldást találni, 

színesebbé tenni egyetemi éveiket és a pandémia után lehetőséget kínálni még több 

rendezvény megvalósítására. Megválasztásom esetén ígérem, hogy szerves része leszek a 

Hallgatói Önkormányzatnak és ott segítem a hétköznapjaitokat, ahol csak tudom.   

Remélem pályázatommal felkeltettem érdeklődéseteket és bizalmat szavaztok nekem, hogy 

képviselhesselek Benneteket és az érdekeiteket! 

Kelt: 2021. 09. 30.  

Páll Renáta s.k. 


