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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2021. 
februártól indította el a Ludovika Collegi-
um tehetséggondozó programot. A prog-
ram célja, hogy a felsőoktatásban tanuló, 
vezetői pályára készülő legkiválóbb hallga-
tókat megnyerjük a haza szolgálatára. 

A Ludovika Collegiummal egyetemközi szak-
mai műhelyet hoztuk létre: nemcsak saját 
hallgatóinkat szólítjuk meg, hanem más 
egyetemek tehetségeit is. Célunk, hogy az 
eltérő tudományos háttérrel rendelkező 
hallgatók egymást is inspirálják. Aki más 
tudományterületek képviselőivel gondolkodik együtt, annak ki kell 
mozdulnia saját kereteiből, meg kell tanulnia a nem hozzáértő szá-
mára is világosan átadni a tudását.

A Ludovika Collegium hallgatói az egyetemi tanulmányaikat kiegészí-
tő, személyre szabott képzést kapnak, lakhatást és ösztöndíjat bizto-
sítunk számukra. A program kurzusait félévről félévre a hallgatókkal 
együttműködve állítjuk össze az őket érdeklő, aktuális témákban. Az 
egyes tematikus ívekhez a legkiválóbb hazai és külföldi szakembere-
ket vonjuk be. Egyéni kompetenciáikat vezetői és személyiségfejlesz-
tő tréningekkel erősítjük, karriercéljaik eléréséhez pedig mentorálás-
sal és külföldi szakmai programmal segítjük őket hozzá.

Remélem, hogy a mostani befektetés sokszorosan megtérül majd, 
ha a Ludovika Collegiumban végzett szakemberek a közszférában 
kamatoztatják tudásukat. Ha programunknak köszönhetően job-
ban megismerik és megértik tágabb közösségüket, nyitottabbakká 
válnak hagyományainkra és értékeinkre, s így jobb vezetők, felelő-
sebb döntéshozók lesznek. 

Rövid távon pedig azt kívánom, hogy a program hallgatói, bármely 
egyetemről érkezzenek, a Ludovika Collegium lakóiként az NKE kö-
zösségében is otthonra találjanak. 

    Dr. Koltay András
    rektor
    Nemzeti Közszolgálati Egyetem
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A Ludovika Collegium célja egy olyan egyete-
mista közösség építése, amely komplexen lát-
ja Magyarország belső kihívásait és helyzetét 
a nemzetközi térben, elkötelezett a haza szol-
gálatára, és képes felelősen formálni az ország 
jövőjét.

2019-ben a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem (NKE) 

tehetséggondozó program elindítá-
sáról döntött, amely a Ludovika Collegium 

(LC) nevet kapta. Az NKE jelenlegi épületé-
ben 1808 és 1945 között működött a magyar 

tisztképzés emblematikus intézménye, a Királyi 
Honvéd Ludovika Akadémia. Az intézmény névadó-

ja Mária Ludovika magyar királyné volt, aki ko-
ronázási tiszteletdíjából 50 000 forintot ajánlott fel  

a magyar tisztképzés bázisának felépítésére. A névvá-
lasztás tehát nemcsak tiszteletadás a magas presz-
tízsű korábbi intézmény felé, de a névadót követve 
elköteleződés is a 21. századi szűkebb és tágabb kö-
zösségüket szolgáló, magas tudású, speciális szakérte-
lemmel és széles látókörrel rendelkező döntéshozók 
képzése iránt. 

A  hagyományokhoz kapcsolódva az LC  elsődleges célja a vezető-
képzés: az, hogy hallgatói ne csak saját szakterületükön rendelkez-
zenek a gyakorlatban is hasznosítható, kimagasló tudással, hanem 
képesek legyenek az aktuális társadalmi, gazdasági, kormányzati 
folyamatok komplex összefüggéseinek megértésére és többténye-
zős vezetői döntések meghozatalára. Az LC-ben eltöltött évek erre 
készítik fel a hallgatókat.

Az LC-ben a hallgatók az egyetemi tanulmányaikkal párhuzamosan 
magas szintű, intenzív elméleti és gyakorlati képzési programmal, 
innovatív oktatási szemlélettel, elismert hazai és külföldi szakem-
berek által és folyamatos tréninggel fejleszthetik képességeiket, 
bővíthetik ismereteiket és szakmai tapasztalatot szerezhetnek 
magyar és idegen nyelven. Az LC nagy hangsúlyt fektet a hallgatók 
személyre szabott fejlesztésére, ideértve az egyéni kompeten-
ciafelmérést és -fejlesztést, a szakmai mentorprogramot, a külföl-
di gyakornoki programot is. 
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MELYEK A LUDOVIKA COLLEGIUM 
LEGFŐBB CÉLKITŰZÉSEI?

Az LC elsősorban a közigazgatás számára képez vezetőket.  
A magyar közigazgatás eredményessége szempontjából fontos, 
hogy a leendő vezető szakemberek magas minőségű, napra-
kész, új szemléletmódokat alkalmazó tehetséggondozási prog-
ramban vehessenek részt. Az LC felkészíti a közigazgatásban el-
helyezkedni kívánó fiatal tehetségeket, hogy megküzdjenek  
a rájuk vezetőként váró feladatokkal. Az LC-ben végzett szakem-
ber készen áll arra, hogy vezetőként is azonnal bevethető legyen  
a közigazgatás területén, valamint hogy akár már pályakezdőként 
is helytálljon egy stratégiai fontosságú feladatot ellátó csapatban.

MILYEN SZAKEMBEREKET KÉPEZ A 
LUDOVIKA COLLEGIUM? 

• Akik valódi hivatástudattal rendelkeznek, és ezért a karriercélja-
ik túlmutatnak személyes boldogulásukon.

• Akik rendelkeznek alapvető vezetői kvalitásokkal, és fejlett  
a komplex problémamegoldó képességük.

• Akik képesek és hajlandóak nyilvánosan megjelenni, beszélni, 
akár idegen nyelven is.

• Akik megfelelő önismerettel rendelkeznek ahhoz, hogy vezető-
ként, autonóm véleményformálóként megállják a helyüket.

• Akik a magyar kultúrát ismerik, közvetítik, és képesek azt euró-
pai kontextusban elhelyezni.

• Akik képesek szakpolitikai célkitűzésekhez illeszkedő közpoliti-
kai elemzésre és értékelésre.
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MILYEN TANULMÁNYI PROGRAMOT 
KÍNÁL A LUDOVIKA COLLEGIUM?

Az LC tanulmányi programja öt félévnyi képzésből áll, amely fél-
éves külföldi gyakornoki programmal egészül ki. Az első félév há-
rom bevezető kurzusa után minden hallgató különféle, félévenként 
változó tematikus ívekből választhat érdeklődésének megfelelően. 
amelyek interdiszciplináris problémákat vetnek fel, és a gyakor-
lati megoldásra fókuszálnak.

A képzés nem tagolódik évfolyamokra, flexibilisen alkalmazkodik  
a hallgatókhoz, minden kurzus egyformán elérhető az összes hall-
gató számára.

A kurzusok célja, hogy a hallgatók gondolkodási eszköztára és hát-
tértudása képessé tegye őket az adott problémakör megértésére, 
komplex válaszok kidolgozására a magyar, a közép-európai és az 
európai érdekek azonosításával. 

Minden kurzust az adott terület elismert szakértője koordinál, aki  
a téma részleteihez kapcsolódóan a közigazgatásból, a verseny-
szférából vagy a tudományos életből jövő hazai és külföldi ven-
dégoktatókat von be a képzésbe, valamint projektfeladatokat 
végez el a hallgatókkal. 

Ez a rugalmasság, valamint az újszerű oktatási módszerek és  
a személyre szabott fejlesztés teszi lehetővé, hogy az LC-ben vég-
zett hallgatók a világról felelősen gondolkodó, stratégiai szemlé-
letű, a társadalom egészének alapvető érdekeit szem előtt tartó 
szakemberekként kerüljenek a közigazgatásba.

MELYEK A TANULMÁNYI PROGRAM 
LEGFŐBB OKTATÁSI MÓDSZEREI?

Az LC képzési programja komplex, rugalmas, gyakorlati fókuszú és 
interdiszciplináris, amely folyamatosan alkalmazkodik a magyar 
és globális környezet eseményeihez, legfontosabb kérdéseihez.  
A képzés tematikus ívekből épül fel, ami lehetővé teszi, hogy il-
leszkedjék a magyar és nemzetközi környezet trendjeihez, és re-
flektáljon a legfontosabb aktuális kérdésekre.

A tematikus ívek a tantermi jellegű képzés mellett innovatív ok-
tatási formákat is beépítenek a programba:

• hackathonok,

• szimulációs gyakorlatok,

• személyes készségfejlesztő tréningek,

• csoportos projektmunkák,

• szakmai gyakorlatok,

• egyénre szabott szakmai mentorprogram.
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HOGYAN ÉRTÉKELI HALLGATÓI 
TELJESÍTMÉNYÉT A LUDOVIKA 
COLLEGIUM?

A jelentkezők többkörös, átlátható felvételi folyamatban vesznek 
részt. Az LC hallgatói a felvételüket követően megfogalmazzák kö-
zéptávú karriercéljaikat. Minden hallgató részére elkészül egy sze-
mélyes fejlesztési profil, amely tartalmazza, hogy milyen kimeneti 
követelményeket kell elérni. A kimeneti követelmények függvénye, 
hogy az adott hallgatónak milyen teljesítményterületeken kell leg-
inkább fejlődnie. A hallgatók számára a program félévről félévre 
ezeken a teljesítményterületeken specifikus, személyre szabott 
támogatást nyújt.

Az LC-ben töltött hat félév végére minden egyes hallgató:

• sikeresen koordinált legalább egy szakmai projektet,

• külföldi tapasztalatot szerzett,

• mentora segítségével megismerte érdeklődési területét,

• felsőfokon beszél angolul,

• a magyar kultúrát ismeri és értékeli, képes azt európai kontex-
tusban elhelyezni,

• kiváló kommunikációs és prezentációs készségekkel rendelkezik,

• komplex problémaelemző képessége fejlett,

• megfelelő önismerettel rendelkezik ahhoz, hogy vezetőként, 
autonóm értelmiségiként megállja a helyét,

• nagy munkabírású.

KIK TARTANAK KURZUSOKAT  
A LUDOVIKA COLLEGIUMBAN?

Az LC-ben olyan szakemberek tartják a kurzusokat, tréningeket, 
előadásokat, vagy vesznek részt a mentori munkában, akik saját 
szakterületük elismert képviselői, korszerű szemléletmóddal ren-
delkeznek mind az adott téma, mind pedig az oktatási módszertan 
tekintetében.

Az LC-vel együttműködő szakembereknek kiemelt szerepük van 
abban, hogy segítsék a hallgatók szakmai céljainak elérését. Ez 
megvalósulhat egyrészt a magas színvonalú kurzusokkal, szemé-
lyes konzultációkkal vagy például a mentorálással is, amely kiemelt 
fontosságú az LC programjában, és amelyben a közigazgatás és 
a versenyszféra közép- és felsővezetői közül olyan szakembe-
rek vállalják a hallgatók szakmai követését, akik szívesen szánnak 
időt arra, hogy egy, a szakmájuk iránt érdeklődő hallgatóval beszél-
gessenek, bevonják őket valós folyamatokba, és támogassák őket 
karrierjük kezdetén.

Az LC kiemelt céljának tekinti azt is, hogy az innovatív oktatási 
szemléletmód hosszú távon is fenntartható legyen, továbbá fél-
évről félévre ugyanazt a színvonalat nyújtsa. Mindezt az oktatói 
fejlesztés mellett a minőségbiztosítási folyamat garantálja, 
amely félévről félévre szisztematikusan áttekinti az oktatói mun-
kát a hallgatók véleményére, valamint kvantitatív adatokra ala-
pozva.
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MELYIK EGYETEMEK HALLGATÓI KÉPEZIK  
AZ LC BÁZISÁT?
Az LC hallgatóit magyarországi székhellyel rendelkező felsőok-
tatási intézményekből rekrutálja – állami, egyházi és 
magánintézményekből egyaránt.

MILYEN SZAKOKRÓL FOGAD HALLGATÓKAT AZ LC?
Az LC interdiszciplináris program. Ez a széles képzési területről 
merítő hallgatói közösség mellett képzési programjában is meg-
nyilvánul. Az LC lehetőséget biztosít a széles körű tudás és tájéko-
zottság megszerzésére, valamint a tudományterületek képviselői 
közötti párbeszédre. Leginkább a társadalomtudományi területek, 
különösképpen a jogi, a gazdasági és a menedzsmenttartalmú 
képzések illeszkednek az LC programjához. 

KÍNÁL ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOT AZ LC A HALLGATÓK 
SZÁMÁRA?
Igen, teljesítményüktől függően a hallgatók kiemelt ösztöndíjban 
részesülnek. Az ösztöndíj összegét a személyes fejlesztési profil ál-
tal meghatározott egyéni haladás és az ehhez kapcsolódóan elért 
eredmények határozzák meg. Az LC programjában való részvétel 
olyan elfoglaltságot jelent a hallgatók számára, hogy nem tudnak 
mellette munkát vállalni. Az ösztöndíj célja, hogy segítse a hallgatók 
mindennapi életét, és motiválja őket a minél jobb teljesítményre.

KIK AZ LC-BEN A HALLGATÓKKAL 
EGYÜTT DOLGOZÓ MENTOROK?

A közigazgatás és a versenyszféra közép- és fel-
sővezetői. Olyan emberek, akik szívesen szánnak 

időt arra, hogy egy, a szakmájuk iránt érdeklődő hall-
gatóval beszélgessenek, bevonják őket valós fo-

lyamatokba, és támogassák őket karrierjük kezdetén. 

HOVA MEHETNEK GYAKORNOKNAK AZ LC 
HALLGATÓI?
Közintézményekhez, a versenyszféra intézményeihez, 
jelentősebb civil szervezetekhez. Európába, indokolt 
esetben más kontinensre is. A gyakornokság nem ta-
nulás, hanem munka, amelynek célja, hogy a hallgatók 
valós tapasztalatot szerezzenek azon a területen, 
amely egyébként is érdekli őket.
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KAPCSOLAT

info@ludovikacollegium.hu
ludovikacollegium.hu

/ ludovikacollegium

Felelős kiadó:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
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