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BEMUTATKOZÁS

A Ludovika Collegium (LC) célja Magyarország jövőjéért felelős-
séget vállaló, azt formálni képes egyetemista közösség építése.  
Az LC minden magyarországi egyetemen tanuló hallgató számá-
ra nyitott. Rugalmas és személyre szabott képzési programot, 
térítésmentes lakhatást, kiemelt ösztöndíjat, mentorprogramot, 
szakmai gyakorlatszerzési lehetőséget kínál a hallgatók számára. 
Mindezért cserébe azt kéri a tagjaitól, hogy teljes erőbedobással 
dolgozzanak azon, hogy a legtöbbet hozzák ki magukból.

A következő évtizedek számos kihívást tartogatnak a magyar po-
litika és gazdaság számára. Hogyan lehetnénk versenyképeseb-
bek az innováció területén? Hogyan fogjunk hozzá az oktatás és 
az egészségügy reformjához? Melyek a szociálpolitika legfonto-
sabb feladatai? Merre halad az európai integráció? Milyen a 21.  
század igényeihez illeszkedő védelmi stratégia? Milyen hatással van 
a klímaváltozás a gazdaságunkra?

A fenti kérdések megoldása komplex összefüggések megértését 
teszi szükségessé, amelyek túlmutatnak egy-egy tudomány- 
terület határain. A sikerhez a különböző specializációval rendel-
kező szakemberek közötti produktív együttműködésre és bá-
tor vezetői döntésekre van szükség. Az LC képzési rendszere  
a valós kihívásokat modellálja. A tematikus ívek interdiszcip-  

lináris kérdéseket vetnek fel, és gyakorlati megoldásokat 
kínálnak. Az elmúlt félévekben többek között a di-

gitalizációval, a fenntarthatósággal, a verseny-
képességgel foglalkoztunk.
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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; 

• kritikus vagy a problémák okaival, de 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.



HÉTFŐ 
18:00–20:00

KEDD 
18:00–20:00

SZERDA 
18:00–20:00

KURZUSALKALOM KURZUSALKALOM SZAKMAI  
PANELBESZÉLGETÉS

CSÜTÖRTÖK 
16:00–17:00

PÉNTEK 
09:00–11:00

SZOMBAT, 
VASÁRNAP 
09:00–18:00

NEWS BRIEFING INTÉZMÉNYLÁTOGATÁS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ  
TRÉNING

Szerda esténként közéleti, kulturális meghívottak látogatnak a Ludovika 
Collegiumba, velük hallgatóink zártkörű beszélgetésen vesznek részt. 

Vendégeink voltak például dr. Sulyok Tamás alkotmánybíró, Nagy Dénes film-
rendező, valamint Vecsei Miklós miniszterelnöki biztos.

Az LC hallgatói nem-
zetközi folyóiratokból, 
magazinokból tájéko-
zódhatnak, az olvasot-
takat angol nyelven 
beszélik meg a prefek-
tus koordinálásával.

The Economist, New 
Yorker, Der Spiegel, Time, 
Le Monde Diplomatique

Félévente három 
alkalommal exkluzív 
intézménylátoga-
tásokon vehetnek 
részt.

Állambiztonsági Szol-
gálatok Levéltára, Brit 
Nagykövetség stb.

Félévente két alka-
lommal kiscsoportos 
tréningeken fejleszt-
hetik önmagukat.

retorika-érveléstechni-
ka, konfliktuskezelés, 
reziliencia, public 
speech stb.
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1. FÉLÉV: 
BEVEZETŐ KURZUSOK

2–5. FÉLÉV: 
TEMATIKUS ÍVEK

6. FÉLÉV: 
GYAKORLAT

Bevezető kurzusokkal készül-
hettek fel a közös munkára. 
A bevezető kurzusok a poli-
tikai gondolkodás legfonto-
sabb irányzataival, a projekt-
menedzsment alapjaival, 
a közigazgatás működés-
módjával, valamint a világ-
politikával ismertetnek meg.

A világ aktuális kérdéseire 
reflektáló, félévente váltako-
zó kurzusok, amelyek inter-
diszciplináris problémákat 
vetnek fel, és a gyakorlati 
megoldásokra 
fókuszálnak.

A képzés a hallgatók 
karriercéljaihoz igazodó 
külföldi szakmai gyakorlati 
félévvel zárul.

MENTORPROGRAM 
Különböző szakterületek 
elismert képviselői 
támogatnak céljaid 
elérésében.

NYELVI 
FELZÁRKÓZTATÁS 
A képzési program során 
angol nyelvkurzust 
biztosítunk a felsőfokú 
nyelvtudás eléréséig, majd 
más nyelvek tanulására is 
lehetőséged nyílik.

SZIMULÁCIÓK ÉS 
HACKATHON 
Az innovatív képzési elemek 
révén csapatot vezethetsz, 
megtanulhatsz analitikusan 
gondolkodni és előadni 
bonyolult kérdésekről.



8 9

GYAKRAN ISMÉTELT 
KÉRDÉSEK

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

HOGYAN JELENTKEZHETEK AZ LC-BE? 
Minden év tavaszán meghirdetjük a jelentkezési lehetőséget a te-
hetséggondozó programba. A jelentkezéssel kapcsolatban bővebb 
információt a www.ludovikacollegium.hu oldalon találhatsz. 

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

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

HOL VAN AZ LC?
Az LC a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusán található 
Budapesten, a Diószegi Sámuel utca 30. alatt.

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 tanulmányaidat időközben befejezed. A képzési hely 
vagy képzési szint megváltozása sem befolyásolja az LC-tagságodat.

MILYEN SZAKOKRÓL FOGAD HALLGATÓKAT AZ LC?
 A Ludovika Collegium interdiszciplináris program, azaz minden tu-

dományterületről várjuk a közügyek, közszolgálat, kormányzás 
és közigazgatás iránt érdeklődőket, de leginkább a társada-

lomtudományi területek, különösképpen a jogi, a gazdasá-
gi és a menedzsmenttartalmú képzések illeszkednek 

az LC programjához.

KÍNÁL ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOT 
AZ LC A HALLGATÓK SZÁMÁRA?

Igen, az LC-hallgatók kiemelt ösztöndíjban részesül-
nek. 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 a Ludovika Collegium 
épületében.
 
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. 

http://www.ludovikacollegium.hu
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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-
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.

AZ 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, elhelyezkedhetsz a ver-
senyszférában, jelentősebb civil szervezeteknél Európán belül, indo-
kolt esetben akár más kontinensen is. A gyakornokság nem tanulás, 
hanem munka, amelynek célja, hogy a hallgatók valós tapasztalatot 
szerezzenek azon a területen, amely egyébként is érdekli őket.
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MILYEN NYELVTANULÁSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍT AZ LC?
Az angol nyelv fejlesztése mindenki számára általános fejleszten-
dő képességként, kimeneteli követelményként megjelenik a prog-
ramban, de emellett a tagok egyéni igényeihez, karriercéljaihoz 
igazodva az LC más idegen nyelvből is biztosít nyelvi tréningeket 
(különösen 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, lovarda, fedett sportközpont áll a hallgatók 
rendelkezésére. Az Orczy-park ideális futásra. 

HÁNY FŐS SZOBÁK VANNAK A 
KOLLÉGIUMBAN?
1-2 fős szobák saját fürdőszobával.

ESTE MEDDIG LEHET 
HAZAÉRNI? VAN PORTA?
A kollégium főbejárati por-
tája 0-24 között tart nyitva, 
a kollégisták időkorláto-
zás nélkül ki- és belép-
hetnek.
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KAPCSOLAT

info@ludovikacollegium.hu
ludovikacollegium.hu

/ ludovikacollegium

Felelős kiadó:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
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