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Vendégünk volt Novák Katalin
Közéleti kurzusunk
vendége ebben a
hónapban Novák
Katalin, család- és
ifjúságügyért valamint nemzetközi
ügyekért
felelős
államtitkár
volt.
Október
utolsó
péntek estéjén egy
személyes hangvételű beszélgetés
keretében mesélt a
diákéveiről, hiszen
Szegeden született
és járt gimnáziumba, számos emlék
és történet fűzi a
városhoz. A szakkollégisták érdeklődéssel hallgatták államtitkár asszony párizsi élményeit, majd pályafutásának útját az egyetem után a külügy felé.
Szó esett többek között arról is, hogyan lehet

összeegyeztetni a sikeres karriert a családanya-szereppel, valamint hogyan születnek
a kormányzati döntések. A hallgatók kérdésére Novák Katalin elmondta, akkor lehet

valaki igazán eredményes a munkájában, ha rajong
azért, amit csinál,
és megtalálja azokat a területeket,
ahol segíteni tud,
jobbá teheti mások
életét, legyen szó
fiatalokról, családokról, idősekről.
A roma szakkollégiumok erősségét
abban látja, hogy
közösséget formálnak, és biztos támaszai a fiataloknak,
hiszen mindig van
kire számítaniuk. A
hallgatók betekintést kaptak a frissdiplomásokat érintő támogatásokba illetve a közeljövőben hatályba lépő diákhitel-felfüggesztés
lehetőségeibe is.

Roma
szakestek

Retorikai
szakszeminárium

Közösség:
fejlesztés alatt

A prezentációs technikák elsajátítása és a
sikeres kommunikáció alapjainak megismerése volt a központi eleme a szakkollégistáknak tartott retorikai szemináriumnak. Rétvári Márton, a Budapesti Corvinus Egyetem
oktatója színes és szemléletes formában

Az idei tanévtől a kiegészítő képzésben
résztvevő hallgatók egy-egy kiscsoportot
vezetnek, amelyben közösen határozzák
meg az érdeklődésüknek megfelelően a
találkozók tematikáját és együtt vesznek
részt a programokban. Így alakult filmklub,
társasjáték-klub és már sportnapot is tartottak az aktív kikapcsolódás jegyében. A
szabadidős tevékenységek az elsőéves hallgatók beilleszkedését segítik, illetve formálják a szakkollégiumi közösséget, igyekeznek
mindenkinek teret adni arra, hogy kapcsolódhasson a többiekhez.

Októberben két roma szakestet is szerveztek
a szenior hallgatók, amelynek keretében a
roma kultúra elemeivel és hagyományaival
ismertették meg társaikat. A kultúrkavalkád
nevet viselő program része volt a zene, tánc
és gasztronómia területeinek bemutatása, a
roma szimbólumokkal és ünnepekkel való
megismerkedés majd egy közös tabló készítése. A roma szakest-sorozat célja a közösségi élmények szerzése mellett a roma identitás erősítése és megélése a fiatalok körében.

próbáltatta ki a hallgatókkal az egyes szerepeket, és adott hasznos tanácsokat akár
a szakdolgozat-védéshez, akár a későbbi
munkahelyi prezentációk lebonyolításához.
Az interaktív program keretében a résztvevők visszajelzést is kaptak saját megnyilvánulásaikról.

