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Tisztelt Doktorandusz Közösség! 

Malustyik Brigitta, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola harmadéves hallgatója 

vagyok. A kutatási tevékenységem keretein belül a szociális biztonság európai uniós 

vonatkozásait vizsgálom, Dr. Imre Miklós és Dr. Kristó Katalin vezetésével. 

Az alap-, illetve mesterképzésemet is a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végeztem, 

így immáron 7 éve vagyok résztvevője az Egyetem hallgatói közösségi és tanulmányi 

életének. Ez idő alatt 3 évig voltam a Magyary Zoltán Szakkollégium aktív tagja, 

amely során 1 évig kommunikációs vezetőként működtem közre az aktuális 

események koordinálásában, kommunikációjában, illetve megszervezésében, továbbá 

rendszeresen részt vettem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és 

Közigazgatási Kar Kari Tanácsának, illetve a Szakkollégiumi Együttműködési Fórum 

ülésein. 

Jelenleg az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon működő Lőrincz Lajos 

Közigazgatási Jogi Tanszéken dolgozom tanársegédként, ahol részt veszek a 

Gazdasági közigazgatás, Szociális-kulturális igazgatás és A közigazgatás 

alapintézményei c. kurzusok oktatásában és a vizsgáztatás lebonyolításában, továbbá 

szerepet vállalok a Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi TDK munkájának szervezésében. 

Ezenkívül 2020 januárjától a Stratégiai Tanulmányok Intézetének munkatársaként az 

Egyetemen működő szakkollégiumokkal való kapcsolattartásért, továbbá 

rendezvényeik, programjaik megvalósításához szükséges beszerzéseik, egyetemi 

forrásokból való részesedésük koordinációjáért felelek.  

A 2020/2021. tanévben a Doktorandusz Önkormányzat képviselőjeként elsősorban a 

tudományos utánpótlást célzó programok szervezése és lebonyolítása volt a 

feladatom. Ezen rendezvények célja az Egyetemen működő doktori képzés 

megismertetése és népszerűsítése volt a graduális képzésben résztvevő hallgatók 

körében.  Emellett közreműködtem a Critical Rethinking of Public Administration c. 

nemzetközi konferencia, továbbá számos egyéb kurzus és workshop szervezésében.  
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Mindig is meghatározó volt számomra, hogy egy olyan szervezet tagja legyek, amely 

tevékenységével hozzájárul az egyetemi közösség építéséhez és fejlődéséhez, így 

bízom benne, hogy továbbra is lehetőségem adódik hozzájárulni a Doktorandusz 

Önkormányzat munkájához.  

 

Budapest, 2021. szeptember 10.  

 

Malustyik Brigitta 

 

 

 


