
 

 

     

Az NKE Alumni Közösség Egri 

tanulmányi kirándulása  

Az NKE Alumni Közösség 2019. október 23-án 

közösségépítő szakmai utat szervezett Egerbe. A 

kirándulás témája „Tisztelgés az Egri Hősök 

Emléke előtt” volt. Az időpontválasztást 

aktualitása, hogy a törökök többszörös 

próbálkozás után 1552. október 17-én adták fel az 

egri ostromot. A szakmai úton az alumni tagok és 

kísérőik vettek részt, összesen 45 fő. A buszúton 

kiosztott érdekes tudományos cikkek segítségével 

mindenki részletesen megismerkedhetett az egri 

ostrom történetével és feleleveníthette 1552 

őszének történéseit. A tanulmányi kirándulás első 

állomása az Egri Vár volt, ahol az Alumni 

Közösség ünnepélyes keretek között koszorút 

helyezett el. A koszorúzást Kertész Zoltán ny. 

alezredes úr ünnepi beszéde követte, melyben 

történelmi korszakokon átívelve emlékezett meg 

az Egri Hősökről és a nap aktualitásáról, az 1956-

os forradalomról is. A várlátogatás után közös 

ebéd, majd városnézés következett. A kirándulás 

utolsó mozzanataként a Közösség a 

Szépasszonyvölgybe látogatott, ahol kézműves 

vásárok és boros pincék fogadták az 

érdeklődőket. Hazafelé a résztvevők kvízt 

tölthettek ki, melyben Eger városával és az egri 

ostrommal kapcsolatos kérdések 

megválaszolásával tehettek bizonyságot a 

kirándulás alatt szerzett, vagy már meglévő 

történelmi ismereteikről. 

A Közösség által szervezett további 

programokról a hírlevélben és a honlapon adunk 

tájékoztatást. 

 
Az NKE Alumni 

Közösségének 

hírlevele 

azzal a céllal jött létre, hogy tájékoztatást 

adjon a legfrissebb hírekről az NKE Alumni 

Közösség minden tagjának  
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Tudta? Az NKE Alumni 

Közösség már Facebookon is 

elérhető! 

Amennyiben szeretne naprakész lenni, 

és elsőként értesülni az Alumni Közösség 

számára szervezett programokról, 

kövessen minket itt is: 

https://www.facebook.com/nkealumni/ 

 

 Doktoranduszoknak és 

kutatóknak indít pályázatot az 

NKE rektora 

Doktori képzésben részt vevő hallgatók és PhD, 

vagy CSc fokozattal már rendelkező kutatók 

számára hirdet pályázatot a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem rektora. A pályázat a bölcsészet- és 

társadalomtudományok támogatására indult. 

A program célja a kiemelkedő tudományos 

eredményeket felmutató doktoranduszok és PhD, 

vagy CSc fokozattal már rendelkezők kutatási 

tevékenységének és szakmai fejlődésének 

támogatása, illetve egyéb tudományos 

tevékenységük ösztönzése. Olyan doktoranduszok 

és kutatók pályázhatnak, akik bölcsészet- vagy 

társadalomtudományi mesterképzésben szerzett 

oklevéllel, vagy azzal egyenértékű egyetemi 

diplomával rendelkeznek. 

 

Az NKE Alumni Közössége 

megkezdte színházlátogatási 

programját 

Az NKE Alumni Közössége Színházlátogatást 

szervezett a József Attila színházba. Az Alumni 

Közösségből jelentkező 31 fő Rejtő Jenő: 

Vesztegzár a Grand Hotelben című darabját nézte 

meg. A színdarabot vidámság és Rejtő közismerten 

felülmúlhatatlan humora jellemezte.  

 

 

Ismét megnyílnak az NKE 

kapui az érdeklődők előtt 

Idén is központi nyílt napon várja a képzései 

iránt érdeklődő fiatalokat a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem. A Ludovika Campuson 

tartott november 29-i rendezvényen nemcsak 

tájékoztatást kaphatnak a résztvevők a 

képzésekről, hanem bemutatókon, kiállításokon 

is részt vehetnek és többek között lehetőségük 

lesz a rendészeti fizikai alkalmassági vizsgálat 

elvégzésére is.  

A résztvevők megismerkedhetnek a Ludovika 

Campuson található épületekkel is, így például a 

történelmi emlékhelynek nyilvánított Ludovika 

Főépülettel, az új oktatási épülettel, a 

Rendészettudományi Kar speciális épületével, 

valamint a sportlétesítményekkel. Az 

érdeklődők megtekinthetik majd a campuson 

található kollégiumokat is.  

 

Megalakult a Kreatív tanulási 

programtanács 

A Kreatív Tanulás Program figyelembe veszi a Z generáció 

újszerű tanulási és információszervezési gyakorlatát, a 

digitalizáció kultúrájának tanulási hatásait, az ismeretátadás 

és ismeretszerzés konvencionális módszereinek problémáit 

és a „tudásépítés” megváltozott folyamatait. Lényeges a 

pedagógiai kihívás felismerése és a pedagógiai stratégiai, 

mint egyetemek közötti verseny egyre meghatározóbb 

eleme. A pedagógiai fejlődés iránya a „közösségi tanulás – 

alkotás – egyéni fejlődés” célrendszerben a közös tanulást 

vezető és az egyéni alkotómunkát mentoráló pedagógia 

elterjesztése, a tömegelőadásokkal szemben a kiscsoportos 

kreatív képzések előnyben részesítése. A program szerint a 

hallgató tudásának és fejlődésének értékelésére a szorgalmi 

időszak egészét fel kellene használni és nem leszűkíteni azt 

a vizsgahelyzetekre, a „magolás” helyett a kulcsképességek 

fejlesztését kell elérni. Új technológiákkal a merev tanulási 

időgazdálkodást is rugalmasabbá kell tenni. A 

Programtanács célja, hogy belső konzultációkat folytasson 

és ajánlásokat fogalmazzon meg, jó gyakorlatok 

bemutatásával, műhelybeszélgetések és tréningek 

szervezésével támogassa a hatékonyabb tanulást szolgáló 

megoldások bevezetését az Egyetemen. 

 

https://www.facebook.com/nkealumni/

