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ÉRTÉKREND

A Ludovika Collegium (LC) célja hazánk jövő-

jéért felelősséget vállaló, azt formálni képes 

egyetemista közösség építése.

Az LC tagjai erős hivatással rendelkeznek 

a haza és a közérdek szolgálatára, és ezért 

karriercéljaik túlmutatnak személyes boldo-

gulásukon.



HAGYOMÁNY

A Ludovika Collegium tehetséggondozó 

program névadója, Mária Ludovika magyar 

királyné a koronázási tiszteletdíjából 50 000 

forintot ajánlott fel a magyar tisztképzés 

bázisának, a Ludovika Akadémiának a felépí-

tésére. Névválasztásunk nemcsak tisztele-

tadás a magas presztízsű korábbi intézmény 

felé, de a névadót követve elköteleződés is 

a 21. századi, szélesebb közösségüket szol-

gáló, a kultúrát és a hagyományos értéke-

ket a modern kor szellemiségével és tudá-

sával ötvöző, szakértelemmel bíró és széles 

látókörrel rendelkező döntéshozók képzése 

iránt.



KÖZÖSSÉG

A Ludovika Collegium elkötelezett az egy

másért felelősséget érző, együttműködő 

tagokból álló közösség építése iránt. Cé

lunk, hogy hallgatóinkból a program so

rán összetartó, hasonló értékeket valló, 

egymást kölcsönösen támogató csapat 

formálódjon, valamint hogy diákjaink 

a társadalom felelős állampolgárai, a helyi 

közösségek és közösségi cselekvések 

mozgatói és a közélet aktív szereplői le

gyenek.



Az LC ingyenes szálláslehetőséget és –  

teljesítménytől függő – kiemelkedő ösz

töndíj programot biztosít hallgatói szá

mára, hogy kizárólag tanulmányaikra és 

szakmai fejlődésükre koncentrálhassanak.

A Ludovika Collegium felkészíti a közigaz

gatásban elhelyezkedni kívánó fiatal te

hetségeket, hogy megküzdjenek a rájuk 

vezetőként váró feladatokkal. Az itt vég

zett szakember készen áll arra, hogy már 

pályakezdőként is helytálljon egy straté

giai feladatot ellátó csapatban.

LEHETŐSÉGEK



A Ludovika Collegium tanulmányi prog

ramja öt félévnyi képzésből áll, és egy 

féléves külföldi gyakornoki programmal 

egészül ki. A program az öt félév során 

három alapozó kurzus után számos, a 

világ aktuális kérdéseire reflektáló te

matikus ívet kínál. A tematikus ívek in

terdiszciplináris kérdéseket vetnek fel, 

és gyakorlati megoldásokat kínálnak. 

Az elmúlt félévekben többek között a dig

italizációval, a fenntarthatósággal, a ver

senyképességgel foglalkoztunk. A képzés 

nem tagolódik évfolyamokra, flexibilisen 

alkalmazkodik a hallgatók igényeihez.

RUGALMAS 
KÉPZÉS



SZEMÉLYRE
SZABOTT
OKTATÁS

A Ludovika Collegium minden hallgatójáról 

személyes fejlesztési profil készül, amely 

felméri diákjaink erősségeit és gyengéit, 

főbb érdeklődési területeiket és karrier

céljaikat. A program ezek alapján támo

gatást nyújt egyéni fejlesztő bevonásával, 

félévente változó kurzusokat és tréninge

ket kínál, hogy hallgatóink készségeiket 

fejleszthessék, céljaikat megvalósíthassák.



INNOVATÍV
SZEMLÉLET

A tanulmányi program fontos elemei:

• tematikus ívek mentén szervezett kurzusok

• hackathonok;

• egyénileg meghatározott fejlesztő feladatok

• szimulációs gyakorlatok;

• személyes készségfejlesztő tréningek;

• csoportos projektmunkák; 

• szakmai gyakorlatok; 

• egyénre szabott szakmai mentorprogram.



MINŐSÉG

A Ludovika Collegiumban minden kurzust 

az adott szakterület tudományosan el

ismert képviselője koordinál, aki a téma 

részleteihez kapcsolódóan a közigazgatás

ból, a versenyszférából vagy a tudományos 

életből jövő hazai és külföldi vendégokta

tókat von be a képzésbe, valamint projekt

feladatokat végez el a hallgatókkal. Kép

zéseink újszerűsége abból adódik, hogy 

elsődlegesen gyakorlati tapasztalatszer

zésre szolgál, hogy a hallgatók olyan konk

rét ismeretekre tegyenek szert, amiket 

később a saját szakterületükön is haszno

sítani tudnak.



TAPASZTALAT

A Ludovika Collegiumban töltött hat félév 
végére 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 

készségeket szerzett; 
• komplex problémaelemző képességre 

tett szert; 
• megfelelő önismerettel rendelkezik ahhoz, 

hogy vezetőként, autonóm értelmiségi
ként megállja a helyét.



info@ludovikacollegium.hu
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