
Kedves Hallgatók! 

Pozitív visszajelzéseiteken fellelkesülve folytatjuk a tavaszi tréninghéten megkezdett 

beszélgetéssorozatot volt károlis hallgatókkal a pályájuk alakulásáról. Szeretettel várunk következő 

beszélgetésünkre – reméljük ez kicsit fel is tölt a vizsgaidőszak alatt –, amelyre ezúttal Kósa Dorottyát 

hívtuk meg. Dorottya a  KRE szociológia BA képzésén végzett 2016-ban, és azóta nagyon izgalmas utat 

járt be: mesterdiplomát szerzett a Groningeni Egyetemen szociológiából, aztán részt vett egy kétéves 

Erasmus Mundus kiválósági programon ugyanitt, ahol európai kultúra és civilizáció tematikájú 

tanulmányokat folytatott 3 európai nagyvárosban, közben érdekes projektekben vett részt, majd 2020-

ban az  Európai Parlament gyakornoka volt, jelenleg pedig EU-s szociálpolitikával foglalkozik az EMMI-

ben. 

Beszélgetünk vele többek között arról,  

• mire érdemes szerinte az egyetemi évek alatt törekedni, hogy azok ne csak úgy elteljenek, 

hanem tényleg profitálni is lehessen belőle, 

• hogyan kamatoztatta a Károli szociológia szakon megszerzett ismereteit a további 

tanulmányai és munkája során, 

• hogyan választott mesterképzést, 

• miből finanszírozta a külföldi tanulmányait és milyen tapasztalatokat szerzett ezek során, 

• mi vonzotta őt az EU-s témák felé, 

• hogyan menedzseli a sok utazással és költözéssel járó életét, 

• mi hajtja őt és mik a további tervei,  

• mit csinálna máshogy, mint ahogy tette, 

• mi kellett ahhoz, hogy megvalósítsa az elképzeléseit,  

• mennyi a tudatosság és mennyi a véletlen szerepe abban, amit elért, 

és természetesen nagyon várja, hogy a ti kérdéseitekre is válaszolhasson. 

A beszélgetést Zoomon tartjuk és rögzíteni fogjuk.  

Időpont: 2021. június 15. kedd 18.00-19.00 (Ez a tervezett időkeret, de ha lesznek kérdések, tovább 

is tarthatjuk a programot. ☺) 

Platform: Zoom 

Eseményregisztráció: 2021. június 14. hétfő 16 óráig lehet regisztrálni a programra az alábbi linken: 

https://forms.gle/FFBuNTxe5XQdyqHw9 

A regisztrációnál megadott e-mail címre fogjuk elküldeni ezt követően a csatlakozási linket. (Csak 

károlis hallgatók részére nyitott a program, a regisztrációnál csak nevet, szakot és e-mail címet 

kérünk.) 

Várunk benneteket! 

Aradi Judit és Füleki Beáta, a Karrieriroda munkatársai és Kósa Dorottya károlis alumna 

e-mail: karrieriroda.btk@kre.hu 

web: https://btk.kre.hu/index.php/btk-karrieriroda 

Facebook: https://www.facebook.com/KRE-BTK-Karrieriroda-111699536967125/ 
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