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BEMUTATKOZÁS

Célunk egy olyan egyetemista közösség építése, amelynek tag-
jai az ország jövőjét felelősen akarják és képesek formálni, vala-
mint komplexen látják Magyarország belső kihívásait és helyzetét  
a nemzetközi közösségben.

A következő évtizedek számos kihívást tartogatnak Magyarország, 
a magyar politika és gazdaság számára. Hogyan lehetnénk ver-
senyképesebbek az innováció területén? Hogyan fogjunk hozzá az 
oktatás és az egészségügy reformjához? Melyek a szociálpolitika 
legfontosabb feladatai? Merre halad az európai integráció? Milyen 
a 21. század igényeihez illeszkedő védelmi stratégia? Milyen hatás-
sal van a klímaváltozás a gazdaságunkra?

Interdiszciplináris kérdések ezek, amelyek megoldása komplex 
összefüggések megértését teszi szükségessé, valamint különböző 
szakterületek közötti együttműködést és bátor vezetői döntéseket 
igényel. A Ludovika Collegium egy képzés, ahol szaktól és egyetem-
től függetlenül olyan hallgatók gyűlnek össze, akiket inspirálnak  
a nagy és összetett kérdések, és  nem sajnálják az időt és ener-
giát arra, hogy részletekbe menően keressék meg rájuk a vála-
szokat.

A Ludovika Collegium rugalmas és személyre sza-
bott képzési programot, lakhatást, ösztöndíjat, 

mentorprogramot, külföldi gyakornoki he-
lyet, közösséget, szakmai kapcsolato-

kat kínál, és mindezért cserébe azt 
kéri tagjaitól, hogy minden erő-

vel azon dolgozzanak, hogy  
a legtöbbet hozzák
ki magukból.
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ITT A HELYED, HA…

• egyetemi hallgató vagy, de nem vagy még 30 éves; 

• beszélsz angolul; 

• bírod a terhelést; 

• mindig a legjobb megoldásra törekszel; 

• foglalkoztatnak a társadalmi és politikai kérdések; 

• végletekig kritikus vagy a problémák okaival,  
de maximálisan empatikus az emberekkel; 

• mersz nagyot álmodni, és mersz fejlődni; 

• tudsz csapatban dolgozni, és vezetői ambícióid vannak; 

• nem ijedsz meg attól, ha olyan problémával  
találkozol, amelynek nem vagy a szakértője.
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TANULMÁNYI TERV

A Ludovika Collegium tanulmányi rendszere 5 féléves képzésből áll, 
amely egy féléves külföldi gyakornoki programmal egészül ki. A kép-
zés egy bevezető kurzust követően a világ aktuális kérdéseire reflek-
táló tematikus íveket kínál, amelyek interdiszciplináris problémákat 
vetnek fel és a gyakorlati megoldásra fókuszálnak. Számos projek-
tfeladat, szimulációs és vezetőiszerep-játék, hackathon készít fel a 
szakmai kihívásokra. A képzés nem tagolódik évfolyamokra, minden 
kurzus egyformán elérhető az összes kollégistának.

Saját szakmai érdeklődésednek megfelelő mentort választasz, 
és olyan külföldi gyakornoki lehetőséget kapsz, amely a karrier-
terveidhez illeszkedik. Az LC-ben fejlesztheted az angolod, csapatot 
vezethetsz, közéleti és kulturális programokon vehetsz részt, meg-
tanulhatsz analitikusan gondolkodni és előadni bonyolult kérdések-

ről. Veled együtt dolgozzuk ki a személyre szabott fejlesztési ter-
vedet. Félévről félévre olyan kihívásokat kell majd teljesítened, 

amelyek legjobban illeszkednek a karriercéljaid megvalósítá-
sához.  

Az LC képzési rendszere intenzív, egész 
embert kívánó program, amely mellett 
dolgozni nincs idő – azért kapsz  kiemelt 

ösztöndíjat, és biztosítjuk a lakhatásod, hogy ebben  
a három évben a fejlődés lehessen számodra az el-

sődleges.
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A FELVÉTELI MENETE

1. MÁJUS 10-IG  
FELVÉTELI ADATLAP ÉS ESSZÉ

 
A jelentkezéshez felvételi adatlapot kell kitöltened, valamint csa-
tolnod kell az esszédet az alábbi témák valamelyikéről. Az első kör 
anonim: személyazonosságodat az esszé bírálói nem ismerik meg. 
A felvételi adatlap a ludovikacollegium.hu weboldalon érhető el.

Az esszé formai követelményei:
3500 leütés (+/-10%), 12-es Times New Roman, sorkizárt, 
szimpla sorköz, 2,5 cm margó, pdf-formátum (kb. 1 A/4 oldal). 

Témalehetőségek:

• Járványhelyzet esetén az állam kizárólagos feladata az 
állampolgárok egészségének védelme.

• A közösségi médiát nemzetállami szinten kell 
szabályozni. 

• A növényi alapú táplálkozás az egyetlen elfogadható 
étrend, minden embernek ezt kellene követnie. 

2. MÁJUS 28-IG  
VIDEÓ

Ha elfogadtuk a jelentkezésedet, és po-
zitív választ kaptál az esszédre, akkor 
egy egyperces videót kell készítened.  
A videó témája a jövőbeni karrieredre 
vonatkozó tervek. Hol képzeled el ma-
gad öt év múlva? Milyen álmaid mun-
kahelye? Mi az, amiben jó vagy? Mi az, 
amiben fejlődni szeretnél?

3. JÚNIUS 7–11.  
ASSESSMENT CENTER (AC)

Az AC egy speciális csoportos kiválasztá-
si folyamat, amely során a többi tovább-
jutott jelentkezővel együttműködve 
oldhattok meg különböző feladatokat. 
Az AC megfigyelők jelenlétében zajlik, 
akik adott szempontok szerint értékelik 
a feladatokban nyújtott teljesítménye-
det. A lényeg, hogy add önmagad, így 
minél jobban megismerhetünk. Ha a 
vírushelyzet megköveteli, online tartjuk 
meg az AC-t. 

4. JÚNIUS 7–11.
SZEMÉLYES INTERJÚ

Az AC minden résztvevője továbbjut a 4. 
fordulóba, amely egy személyes inter-
jú. Az interjút mindenkivel a saját AC-je 
napján tartjuk meg.
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GYAKRAN ISMÉTELT 
KÉRDÉSEK

KIK JELENTKEZHETNEK A LUDOVIKA COLLEGIUM 
TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMBA?
Az LC-be bármely magyarországi székhellyel rendelkező felsőokta-
tási intézmény hallgatója jelentkezhet.

VAN-E JELENTKEZÉSI KORHATÁR?
Igen, 30 év alatti, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező jelent-
kezőket várunk.

MILYEN HOSSZÚ A KÉPZÉSI PROGRAM?
6 féléves. A LC tanulmányi programja 5 féléves képzésből áll, és egy 
féléves külföldi gyakornoki programmal egészül ki.

HOL VAN AZ LC?
Az LC a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusán talál-
ható Budapesten, a Nagyvárad téren.

JELENTKEZHETEK AKKOR IS, HA UTOLSÓ ÉVES 
EGYETEMISTA VAGYOK?
Igen, az LC-tagság fenntartásához nem szükséges hallgatói jogvi-
szony. Akkor is az LC tagja maradhatsz a 6 féléves program végéig, 
ha az egyetemi képzésedet időközben befejezed. Képzési hely vagy 
képzési szint megváltozása sem befolyásolja az LC-tagságodat.

MILYEN SZAKOKRÓL FOGAD HALLGATÓKAT AZ LC?
Az LC interdiszciplináris program, azaz minden tudományterületről 
várjuk a közügyek, közszolgálat, kormányzás és közigazgatás iránt 
érdeklődőket, de leginkább a társadalomtudományi területek, kü-
lönösképpen a jogi, a gazdasági és a menedzsmenttartalmú kép-
zések illeszkednek az LC programjához.

KÍNÁL ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOT AZ LC A HALLGATÓK 
SZÁMÁRA?

Igen, az LC-hallgatók kiemelt ösztöndíjban részesülnek. 
Az ösztöndíj összegét a teljesítmény határozza meg. 

VAN LEHETŐSÉGEM ÚGY 
JELENTKEZNI, HOGY NEM KÉREK 

KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉST?
Nincs. Az LC-ben való részvétel feltétele a kollégiumi 

beköltözés. 

MENNYIBE KERÜL A KOLLÉGIUMI LAKHATÁS?
Az LC hallgatói térítésmentesen lakhatnak az NKE kollégiumában.

KIZÁRÓ OK, HA MÁR TAGJA VAGYOK EGY 
SZAKKOLLÉGIUMNAK?
Nem, a Ludovika Collegium örömmel várja szakkollégisták jelent-
kezését, ugyanis az LC-tagság nem jelent szakkollégiumi tagságot.
 
MENNYI IDŐT VESZNEK IGÉNYBE A KÖTELEZŐ 
PROGRAMOK?
Hétfőn és kedden délután kurzusokat, szerdánként szakmai be-
szélgetéseket tartunk. Ezeken kívül minden hallgató mentorprog-
ramban és személyes coachingprogramban vesz részt. Akik nyelv-
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tudása nem kielégítő, azok számára az angol nyelvóra is kötelező. 
Így hétközben 10–15 óra munkát igényel a programban való részvé-
tel az egyetemi tanulmányok fölött. Továbbá félévente átlagosan 
4–5 hétvégén egyéb kötelező programokat szervezünk (tréninge-
ket, kulturális programokat, közösségi hétvégéket).

LEHET A TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM MELLETT 
MUNKÁT VÁLLALNI?
A várható terhelés miatt nem támogatjuk, hogy hallgatóink a prog-
ram mellett munkát vállaljanak. Megélhetési költségeik fedezésére 
kiemelt ösztöndíjban részesülnek.

A LC-S KURZUSOKAT EL TUDOM SZÁMOLNI KREDITKÉNT 
AZ EGYETEMEN?
Igen, a program kurzusait az NKE keretein belül hirdetik meg, így 
minden LC-hallgató szabadon választható tárgyként elismertethe-
ti a teljesített kurzust, és beszámíttathatja a kreditpontokat a saját 
egyetemén. A program egyéb elemei (tréningek, kulturális foglal-
kozások) kreditrendszeren kívül történnek.

KIK AZ LC-BEN A HALLGATÓKKAL EGYÜTT DOLGOZÓ 
MENTOROK?
A közigazgatás és a versenyszféra közép- és felsővezetői. Olyan 
emberek, akik szívesen szánnak időt arra, hogy egy, a szakmájuk 
iránt érdeklődő hallgatóval beszélgessenek, bevonják őket valós 
folyamatokba, és támogassák őket karrierjük kezdetén. Érdeklődési 
körödnek és karriercélodnak megfelelő mentort választhatsz az LC 
mentorhálózatából.

HOVA MEHETNEK GYAKORNOKNAK AZ LC HALLGATÓI?
A hatodik félévben egyéni karriercélodhoz és érdeklődési területed-
hez igazodva segítünk neked akár külföldi, akár belföldi gyakornoki 
helyet találni. Mehetsz közintézményekhez, a versenyszféra intéz-
ményeihez, jelentősebb civil szervezetekhez Európába, indokolt 
esetben más kontinensre is. A gyakornokság nem tanulás, hanem 
munka, amelynek célja, hogy a hallgatók valós tapasztalatot sze-
rezzenek azon a területen, amely egyébként is érdekli őket.

MILYEN NYELVTANULÁSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍT AZ 
LC?
Az angol nyelv fejlesztése mindenki számára általános fejlesztendő 
képességként, kimeneteli követelményként megjelenik a program-
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ban, de emellett a tagok egyéni igényeihez, karriercéljaihoz iga-
zodva az LC más idegen nyelvből is biztosít nyelvi tréningeket (kü-
lönösen német, francia, olasz, kínai).

KI A FELELŐS A KOLLÉGIUM TISZTASÁGÁÉRT?
A kollégiumban takarító személyzet dolgozik azon, hogy maradék-
talanul tiszta és rendezett legyen az épület. A szobákban azonban 
a kollégisták maguk takarítanak, a tisztaságot és a szobarendet 
pedig heti rendszerességgel ellenőrzi a kollégiumi vezetés.

VIHETEK VENDÉGEKET A KOLLÉGIUMBA?
Igen, minden kollégista fogadhat legfeljebb 2 vendéget.

MILYEN SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK ADOTTAK  
A LUDOVIKA CAMPUSON?
Uszoda, sportpálya, az Orczy-park ideális futásra, lovarda, fedett 
sportközpont áll a hallgatók rendelkezésére.

HÁNY FŐS SZOBÁK VANNAK  
A KOLLÉGIUMBAN?
2 fős szobák. 2-2 szoba alkot egy szobaegységet 
egy fürdőszobával.

ESTE MEDDIG LEHET 
HAZAÉRNI? VAN PORTA?
A kollégium főbejárati portája 
0-24 között tart nyitva, a kol-
légisták időkorlátozás nél-
kül ki- és beléphetnek.
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Jelentkezési 
határidő:  
május 10.
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KAPCSOLAT

info@ludovikacollegium.hu
ludovikacollegium.hu

/ ludovikacollegium

Felelős kiadó:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
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