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Időpont: 2019. szeptember 2–4.  
Helyszín: 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. 
Beiratkozás: 2019. szeptember 2. 15:00–16:00 (MA); 2019. szeptember 3. 14:00–16:00 (BA) 

Az ON az ELTE ÁJK hivatalos háromnapos rendezvénye, amely magában foglalja a 
beiratkozást is. A programok legfontosabb elemei: ismerkedés egymással, az oktatókkal és a 
felsőbbévesekkel, a politológus hivatás alapjaival és egyben annak megünneplése, hogy 
felvettek az ország elsőszámú politikatudományi képzésére. 

Mindhárom napnak van egy saját fókusza – ehhez a témához kapcsolódnak a felkínált 
programok: 

1# az ÁJK mint közösség 
2# az ÁJK mint tudásforrás 
3# az ÁJK mint lehetőség  

1# NAP Az ÁJK mint KÖZÖSSÉG: ismerkedés és csapatépítés 

08.45–09.30 Regisztráció („A” épület, Egyetem tér 1-3., IX. tanterem/Grosschmid auditórium): 
Itt kapjátok meg a belépőt, amivel részt vehettek a három nap eseményein és a gólyacsomagot 
az ÁJK-s pólóval. Itt találkoztok először a szaktársaitokkal, megtudjátok, kik lesznek az oktató- 
és diákmentoraitok, és hogy mikor és hol lesznek a további programok. 

09.30–10.00 Megnyitó (VII. tanterem/Nagy Ernő auditórium): a Kar dékánja, a Hallgatói 
Önkormányzat elnöke és az ON főszervezője köszönti az elsőéveseket. 

10.00–12.00 A Politikatudományi Intézet bemutatkozása (IX. tanterem/Grosschmid 
auditórium): a Politikatudományi Intézet igazgatója, a HÖK politológus alelnöke és az ON 
politológus szervezője köszönti az elsőéves politológusokat. Ezt követően bemutatkozó 
kerekasztal-beszélgetés az Intézet oktatóinak részvételével, hallgatói kérdésekkel. A 
beszélgetés résztvevői: 

• Pesti Sándor, habilitált egyetemi docens, leköszönő intézetigazgató 
• Ablaka Gergely, egyetemi tanársegéd, alapszakos oktatómentor 
• Franczel Richárd, egyetemi tanársegéd, alapszakos oktatómentor 
• Havasi Benigna, PhD-hallgató, alapszakos oktatómentor 
• Mándi Tibor, egyetemi docens, mesterszakos oktatómentor 
Moderátor: Sárkány Soma, III. éves alapszakos hallgató, diákmentor 

12.00–13.30 Ebédszünet (beszélgetési lehetőség a kerekasztal résztvevőivel) 
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13.30–16.00 Csoportprogram (III. emeleti gyakorlók): Ismerkedés, csapatépítés oktató- és 
diákmentorok részvételével. „Gyakori kérdések” – praktikus ismeretek az egyetemről. Közben: 
uzsonna (péksütemény) 

15.00–16.00 Mesterszakos hallgatók beiratkozása („B” épület, Kecskeméti u. 10-12.): a 
Tanulmányi Hivatal szervezésében, diákmentorok segítségével. 

Délutáni, esti programok 
16.00–19.00 Politics and the City 
19.00–20.00 Vacsora (szendvics) 
20.00–00.00 Ismerkedés, beszélgetés belvárosi vendéglátóhelyeken 
 
2# NAP Az ÁJK mint TUDÁSFORRÁS: tudományterületek és karrierek 

10.00–12.00 Politológus pályaképek (IX. tanterem/Grosschmid auditórium): Kerekasztal-
beszélgetés az ELTE ÁJK politikatudomány alap- és mesterszak végzett hallgatóinak 
részvételével, hallgatói kérdésekkel. A beszélgetés résztvevői: 

• Ella Orsolya, számvevő, Állami Számvevőszék; PhD-hallgató, ELTE ÁJK (BA15, MA17) 
• Heller Z. Péter, online vállalkozó, ONELINE Social Media ügynökség (BA17, MA19) 
• Temesi Dóra Anna, főosztályvezető, Miniszterelnökség (BA10) 
• Tóth Richárd, újságíró-szerkesztő, hvg.hu (BA13) 
• Vermes Ádám, elemző, Méltányosság Politikaelemző Központ (BA17, MA19) 
Moderátor: Molnár Ivett, II. éves mesterszakos hallgató 

12.00–14.00 Ebédszünet (beszélgetési lehetőség a kerekasztal résztvevőivel) 

14.00–16.00 Alapszakos hallgatók beiratkozása („B” épület, Kecskeméti u. 10-12.): a 
Tanulmányi Hivatal szervezésében, diákmentorok segítségével. Utána: uzsonna 
(péksütemény) 

Délutáni, esti programok 
16.00–19.00 Számháború és kvíz 
19.00–20.00 Vacsora (szendvics) 
20.00–00.00 Ismerkedés, beszélgetés belvárosi vendéglátóhelyeken 
 
3# NAP Az ÁJK mint LEHETŐSÉG: Diákszervezetek bemutatkozása — Society Fair 

10.00–12.00 Politológus diákszervezetek bemutatkozása (IX. tanterem/Grosschmid 
auditórium): A politológus hallgatókat elsődlegesen érintő diákszervezetek részvételével, 
hallgatói kérdésekkel. Résztvevő szervezetek: 

• Hallgatói Önkormányzat 
• Politológia Tudományos Diákkör 
• Bibó István Szakkollégium 
• Prokon Egyesület 
• Politológus Műhely 
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• Felvételi Előkészítő Bizottság 
• Perjátszó Kör 
• Erasmus Student Network 
Moderátor: Oláh Márton, I. éves mesterszakos hallgató, a HÖK politológus alelnöke 

Párhuzamos programok 
09.30–14.00 Society Fair: Több tucat szervezet mutatkozik be, köztük a Hallgatói 
Önkormányzat, a tudományos diákkörök (TDK-k), szakkollégiumok, a Felvételi Előkészítő 
Bizottság és a Perjátszó Kör várnak interaktív programokkal. Derítsd ki, hova szeretnél tartozni! 
Ráhangolódásképpen a Fair-en megjelenő diákszervezetek bemutatkozó anyagait 
augusztusban folyamatosan követheted az ON Facebook oldalán. 

10.00–12.00 Egyetemi Élő Könyvtár: Beszélgetnél a Kar vezetőivel, oktatóival? Érdekel a 
Kar hivatali munkatársainak, tanszéki adminisztrátorainak, a Kar szolgáltatásokért és 
működtetésért felelős dolgozóinak élete, tevékenysége? Nem tudod, mi az Élő Könyvtár? Most 
minden kérdésedre választ kaphatsz! 

13:00–14:00  Szendvicsebéd, az ON lezárása 
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