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HAGYOMÁNY

Tudtad, hogy a Ludovika Collegium tehetséggon-

dozó program névadója, Mária Ludovika magyar 

királyné a koronázási tiszteletdíjából 50 000 forin-

tot ajánlott fel a magyar tisztképzés bázisának,  

a Ludovika Akadémiának a felépítésére? Névválasz-

tásunk nemcsak tiszteletadás a magas presztízsű 

korábbi intézmény felé, de a névadót követve el-

köteleződés is a 21. századi közösségüket szolgáló,  

a kultúrát és a hagyományos értékeket a modern 

kor szellemiségével és tudásával ötvöző, szakérte-

lemmel bíró és széles látókörrel rendelkező dön-

téshozók képzése iránt. 



A Ludovika Collegium tanulmányi programja öt 

félévnyi képzésből áll, és egy féléves külföldi gya-

kornoki programmal egészül ki. A program az öt 

félév során három állandó kurzus mellett számos,  

a világ aktuális kérdéseire reflektáló kurzust kí-

nál, amelyek interdiszciplináris problémákat vet-

nek fel és a gyakorlati megoldásra fókuszálnak, 

mint például klímavédelem és fenntarthatóság, 

az innováció gazdasági-társadalmi kihívásai, köz-

politikai tervezés és elemzés. A képzés nem ta-

golódik évfolyamokra, flexibilisen alkalmazkodik  

a hallgatók igényeihez.

RUGALMAS 
KÉPZÉS



SZEMÉLYRE
SZABOTT
OKTATÁS

A Ludovika Collegium minden hallgatójáról sze-

mélyes fejlesztési profil készül, amely tartalmaz-

za, hogy milyen kimeneti követelményeket kell el-

érni. A kimeneti követelmények függvénye, hogy 

az adott hallgatónak milyen teljesítményterüle-

teken kell leginkább fejlődnie. A program ezeken 

a tejesítményterületeken specifikus, személyre 

szabott támogatást nyújt a hallgatók számára.



KÖZÖSSÉG

A Ludovika Collegium elkötelezett az egymásért 

felelősséget érző, együttműködő tagokból álló 

közösség építése iránt. Célunk, hogy tagjaink-

ból a program során összetartó, közös értékeket 

valló, egymást kölcsönösen támogató közösség 

formálódjon, valamint hogy tagjaink a társada-

lom felelős állampolgárai, a helyi közösségek és 

közösségi cselekvések mozgatói és a közélet ak-

tív szereplői legyenek.



ÉRTÉKREND

A Ludovika Collegium tagjai:

• valódi hivatással rendelkeznek a haza szolgála-

tára, és ezért a karriercéljaik túlmutatnak sze-

mélyes boldogulásukon;

• rendelkeznek alapvető vezetői kvalitásokkal, és 

fejlett a komplex problémamegoldó képességük;

• megfelelő önismerettel rendelkeznek ahhoz, 

hogy vezetőként, autonóm véleményformáló-

ként megállják a helyüket;

• ismerik és értékelik a magyar kultúrát.



FELELŐSSÉG

A Ludovika Collegium felkészíti a közigazgatás-

ban elhelyezkedni kívánó fiatal tehetségeket, 

hogy megküzdjenek a rájuk vezetőként váró fel-

adatokkal. Az itt végzett szakember készen áll 

arra, hogy már pályakezdőként is helytálljon egy 

stratégiai feladatot ellátó csapatban.



TAPASZTALAT

A Ludovika Collegiumban töltött hat félév vé-
gére minden hallgató:
• sikeresen koordinált legalább egy szakmai pro-

jektet;
• külföldi tapasztalatot szerzett, felsőfokon be-

szél angolul;
• mentora segítségével megismerte érdeklődési 

területét;
• a magyar kultúrát ismeri és értékeli, képes azt 

európai kontextusban elhelyezni;
• kiváló kommunikációs és prezentációs készsé-

geket szerzett;
• komplex problémaelemző képességre tett szert;
• megfelelő önismerettel rendelkezik ahhoz, hogy 

vezetőként, autonóm értelmiségiként megállja 
a helyét.



INNOVATÍV

A tanulmányi program fontos elemei:

• hackathonok;

• szimulációs gyakorlatok;

• személyes készségfejlesztő tréningek;

• csoportos projektmunkák;

• szakmai gyakorlatok;

• egyénre szabott szakmai mentorprogram.



MINŐSÉG

A Ludovika Collegiumban minden kurzust az adott 

szakterület tudományosan elismert képviselője 

koordinál, aki a téma részleteihez kapcsolódóan  

a közigazgatásból, a versenyszférából vagy  

a tudományos életből jövő hazai és külföldi ven-

dégoktatókat von be a képzésbe, valamint projektfe-

ladatokat végez el a hallgatókkal.
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