Parlamenti gyakornoki program
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói számára
2018
Az Országgyűlés Hivatalának Törvényhozási Igazgatósága gyakornoki programot
hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán
hallgatói jogviszonnyal rendelkező nappali tagozatos hallgatói számára.
Az Igazgatóság és az Egyetem együttműködése keretében 2018. szeptember 10. és
október 13. között az Igazgatóság hat hallgatót fogad. A program célja az Országgyűlés
alkotmányjogi szerepe, törvényalkotási, kormányzat-ellenőrzési, politikai funkciói
iránt érdeklődő hallgatókkal megismertetni az Országgyűlés és annak Hivatala
gyakorlati tevékenységét, munkafolyamatait, törvényalkotást segítő új informatikai
fejlesztéseit, biztosítani számukra a szakmai tapasztalatok átadását, bővíteni a jövő
közigazgatási generációjának ismereteit.
A hallgatók a szakmai program első hetében az Igazgatóság szervezeti egységeinek
munkatársai által tartott, a gyakorlatot megalapozó, bevezető előadásainak során az
Országgyűlés munkájának megismerése mellett képet kapnak a Hivatal felépítéséről
és látogatást tesznek a Parlament épületében, valamint az Országgyűlési Múzeumban
is.
Az ezt követő időszakban rotációs rendszerben, kétfős csoportokban hetente az
Igazgatóság más-más szervezeti egységeinél nyílik lehetőség a szakmai tevékenység
megismerésére, a főosztályok közvetlen munkájába való bekapcsolódásra. A hallgatók
tevékenységét minden szervezeti egység részéről szakmai mentor segíti.
A mentorálással megbízott főosztályi munkatársak, valamint a program koordinátorai
igény szerint folyamatos konzultációs lehetőséget is biztosítanak a hallgatók számára.
A hallgatóknak érdeklődési körük szerint (kodifikációs, bizottsági, tájékoztatási,
államháztartási, szervezési, informatikai, kommunikációs, nemzetközi stb.) a
program utolsó hetében nyílik lehetőségük arra, hogy az általuk választott szervezeti
egység munkáját, funkcióit, parlamenti „kulisszatitkait” részletesebben is
megismerjék.
A program során természetesen a plenáris és bizottsági ülések megtekintését is
biztosítjuk.
A kötelezően elszámolható szakmai gyakorlat végén a résztvevő hallgatók munkájuk
értékelése mellett a program elvégzéséről oklevelet kapnak, amely tanúsítványként
használható fel az esetleges egyetemi szemináriumi hiányzások igazolásához is.
A jelentkezés feltételei:
-

nappali tagozatos aktív hallgatói jogviszony igazolása;

-

BA-képzés esetén legalább három lezárt félév;

-

MA-képzés esetén legalább két lezárt félév.

-

öthetes gyakorlati idő vállalása;

-

írásos pályázati anyag benyújtása, amely tartalmazza a pályázó
o szakmai önéletrajzát,

o a fő érdeklődési köröket is magában foglaló motivációs levelet,
o a jelentkezési határidőt megelőző két félév tanulmányi átlagát,
o hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az Országgyűlés Hivatala
Törvényhozási Igazgatósága megbízott munkatársai megismerhetik és
visszavonásig tárolhatják a pályázó személyes adatait.
A jelentkezés és elbírálás módja és határideje:
A pályázónak a fenti igazolásokat és nyilatkozatokat 2018. augusztus 13-ig
elektronikusan kell eljuttatnia a karriertamogatas@uni.nke.hu e-mail címre.
Tárgyként kérjük feltüntetni: SZAKMAI GYAKORLAT AZ ORSZÁGGYŰLÉS
HIVATALÁBAN.
A pályázatokat az Igazgatóság vezetői és ezzel megbízott munkatársai
2018. augusztus 20-ig bírálják el, az eredményekről a pályázókat haladéktalanul
értesítik.
A résztvevők kiválasztásakor a jó tanulmányi eredmény, tudományos, illetve
szakkollégiumban vagy más diákszervezetben végzett tevékenység, tanulmányi
versenyeken, illetve parlamenti témájú szemináriumon való részvétel, továbbá oktatói
ajánlás előnyt jelent.
A gyakorlatvégzés helye:
Országház, Országgyűlés Irodaháza
A program koordinátorai:
-

Cabrera Alvaro, Tájékoztatási és Módszertani Osztály

-

Kádas András, Tájékoztatási és Iromány-nyilvántartó Iroda

-

Milos Boglárka, Tájékoztatási és Módszertani Osztály
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