


Közélet. Tehetséggondozás. Vezetőképzés.

Az Esterházy Akadémia célja, hogy olyan hozzáadott tudással vér-
tezze fel a kiemelkedően tehetséges egyetemistákat és a felvidéki 
fiatalokat, amellyel új színt vihetnek majd a felvidéki közéletbe. Egy 
hosszútávra tervező szellemi műhely létrehozásába kapcsolódhat-
tok be az első évfolyam növendékeiként, a kétéves képzés befejez-
tével pedig nemcsak a legjobbaktól megtanult politikai vagy újságírói 
ismeretek és mesterfogások birtokában léphettek tovább, hanem a 
további életeteket meghatározó szakmai és közösségi kapcsolatok-
kal is gazdagodhattok.

Alapozó képzési időszak, első szemeszter: 
Az első félév szeptember 16-án kezdődik, és december 22-én 
végződik. 
Témák: Felvidékkel kapcsolatos általános ismereteket mélyíti el a 
történelem, eszmetörténet, társadalomtudományok, demográfia, 
egyház- és művelődéstörténet, oktatási és kulturális intézmény-
rendszer, kisebbségi jogok és jogvédelem tekintetében

Elmélyítő képzési időszak:
2018 februárjától két féléven keresztül.
Témák: Politikai ismereteket és képességeket fejlesztő Esterházy-kör, 
valamint újságírói és médiaismereteket adó Márai-kör. 
Az Esterházy kör a politikatudomány, a retorika, a politikai kommuni-
káció, a jog és a diplomácia tárgyköreire épít. A Márai kör gerincét az 
újságírás-szerkesztés, a médiaszervezés, valamint az online média 
jelenti, beleértve a médiafotózást és -videózást is.



Záró szemeszter: 
A negyedik szemeszterben (2019 első féléve) a fő tevékenység 
szakdolgozat leadása a mentorként kiválasztott tanárral megbeszélt 
témában.
A képzést ezzel fejezitek be, és párhuzamosan azonnal indul az új 
évfolyam első szemesztere is. A dolgozatokból, valamint a másfél 
éves képzés során készült egyéb munkáitokból, elemzéseitekből 
és tanulmányaitokból kiadványkötetek készülnek, ill. megjelennek 
internetes oldalainkon és fórumainkon is. 

A KépZés rEndjE:
• változóan hétközi esti és hétvégés előadás,  

szakmai workshopok

Kiadásaitok térítésére a hallgatók havi 200 euró ösztöndíjban részesülnek.

A képzés helyszíne a Komárom melletti meseszép Martos község 
alföldi tájába beékelt vadonatúj rendezvényközpont épületében lesz. 
A növendékek számára egy kisbusz áll rendelkezésre, mely a meg-
határozott, legközelebbi közlekedési csomópontokból, a helyszínre -, 
ill. visszaszállítja őket.

A képzés szemeszterenként 12 alkalmat jelent heti rendszeres-
séggel vagy tömbösítve, amelyek további alkalmi tanulmányutakkal 
egészülhetnek ki, a terveink szerint többek között Brüsszelbe, Mün-
chenbe, Lakitelekre vagy egyéb, kitűnő továbbképzést és szakmai 
gyakorlatot kínáló helyszínekre és alkalmakra.



jElEnTKEZés fElTéTElEi:
• a  jelentkezési űrlap kitöltése
• motivációs levél
• esszé elküldése a meghatározott témák egyikében
• szóbeli beszélgetés

KiK jElEnTKEZhETnEK:
• Az egyetemista korú és a 31. életévüket még be nem töltött 

érdeklődők jelentkezését várjuk

Meddig lehet jelentkezni és hol?
A jelentkezés augusztus 12-ig tart, majd augusztus 21-től 31-ig 
zajlanak a szóbeli felvételik. A felvételt nyert, legfeljebb húsz diák 
szeptember 16-án ünnepélyes évnyitóval kezdi a szemesztert.
Bővebb információk: www.esterhazyakademia.eu weboldalon.
 
jelentkezzetek, hogy profikká váljatok! 
Várjuk a jövő reménységeit!

ne feledjétek, „hivatásunk magyar, küldetésünk európai”!

Gubík László, 
alapító 
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