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MOTIVÁCIÓS LEVÉL 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzat 

Képviselőjelöltje 

Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola 

Urbanovics Anna 

 

Tisztelt Doktorandusz Közösség! 

 

Az Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájának harmadéves 

doktoranduszaként szeretnék indulni a Doktorandusz Önkormányzat 2022/2023. tanévi 

választásán. 

Doktori tanulmányom első évétől aktívan részt veszek a doktorandusz közösség 

életében, mind a Doktoranduszok Országos Szövetsége Közigazgatás-tudományi 

osztályelnökeként, mind a Doktorandusz Önkormányzat elnökeként. A DÖK képviselői 

között aktív és proaktív munka zajlik, ahol a doktorandusz közösség érdekei és igényei 

kerülnek előtérbe. Az elmúlt időszakban számos programot indítottunk el 

képviselőtársaimmal, köztük a külföldi hallgatók integrációját, direkt kommunikációt a 

DÖK hivatalos honlapja, vagy a megújult Facebook oldalaink segítségével. Ezen kívül 

számos szakmai workshopot, valamint nemzetközi és országos tudományos 

konferenciát szerveztünk. Újonnan felmerülő program a folyóiratokban való tematikus 

lapszámok szerkesztése is. Ezen programok megvalósulását szeretném továbbra is 

támogatni munkámmal. 

 

A tudományos közéleti szerepvállalás mellett aktívan kutatok (jelenleg 65 darab 

közlemény, ebből 15 Scopus-által indexált), valamint több egyetemi kutatási projektben 

részt veszek, eddig 5 alkalommal nyertem el ÚNKP ösztöndíjat. Munkám és kutatási 

területem, a tudománymetria révén látom azokat az eszközöket, melyek 

elengedhetetlenek a tudományos eredmények láthatóságának növeléséhez. Ezzel 

párhuzamosan úgy gondolom, hogy elsődleges feladatunk támogatni azokat, akik saját 

és intézményük határait feszegetik képzésük során kiemelkedő tevékenységeikkel. Ez a 

fajta szemlélet teremti meg a tudományos kiválóságot. 

 

Mindezen tapasztalataimat a Doktorandusz Önkormányzatban szeretném kamatoztatni, 

a tudományszervezést és közösségi integrációt előtérbe helyezve. Úgy vélem, a 

hallgatói érdekképviselet hatékony eszköze munkánk és tudományos előmenetelünk 

megkönnyítésének. A DÖK-ben a doktorandusz hallgatók által elért eredmények 

tudományos láthatóságának növelését, a kutatómunka nemzetköziesítését, valamint a 

nemzetközi és hazai versenyképességet kívánom elősegíteni, ezzel öregbítve az 

egyetem hírnevét.  

 

Köszönöm, hogy elolvasták levelemet, bízom benne, hogy motivációim alapján 

támogatják pályázatomat a jelöltállítás során.  
 

Budapest, 2022.09.08. 
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MOTIVATION LETTER 

Candidate of the Doctorates’ Council at the University of Public Service 

Doctoral School of Public Administration Sciences 

Anna Urbanovics 

 

Dear PhD Students, dear Colleagues! 

As a third year PhD student at the Doctoral School of Public Administration Sciences, I 

would like to apply for the open call of the Doctorates’ Council of UPS at the 2022/2023 

academic year.  

Since the 1st year of my doctoral studies, I actively participate in the doctoral 

community’s life, being the president of the Doctorates’ Council of the University and 

being the leader of the Public Administration Department of DOSZ. Among the DOC’s 

representatives I see an active and proactive work where the necessities and interests 

of the whole doctoral community are in forefront. Recently, we have initiated several 

programs including the integration of International PhD students, the direct 

communication through the monthly newsletter, the official website of the DOC and our 

social media platforms (Facebook, Instagram). Besides these we have organized 

numerous professional workshops and international/ national scientific conferences. We 

work on providing publication opportunities by editing special issues in journals. I would 

like to continue working on the implementation of these programs in the present 

academic year as well.  

Besides taking these positions, I do active research work (having 65 publications from 

which 15 are Scopus-indexed) and participate in research projects at the university. 

Due to my work and research topic, the scientometrics, I get an insight about the tools 

required to boost the visibility of achieved scientific results. In parallel, I think our task 

is to support those students who stand out with their excellent results. This approach 

helps colleagues to foster research excellence at the university. 

I would like to use these experiences in the DOC for the benefit of the whole doctoral 

community, placing the science management and social integration in the forefront. I 

think that the student advocacy work is an efficient tool in our scientific career tack. In 

the DOC, I would like to work on providing more visibility for the students’ results, 

internationalization of the research work, and increasing the international and national 

scientific competitiveness.  

Thank you for reading my letter, thank you for supporting my application at the elections 

based on these motivations.  

Budapest, 08/09/2022 

 

   


