
 

Képviselőjelöltek 
bemutatkozása: 

Sodip Roy  

Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola  

I am from Bangladesh. I used to serve as a faculty member of Political 
Science at Bangladesh Open University. Believe in change and positive 
thinking. Thus, I have a plan to play some parts for the mental health and 
social well-being of my colleagues.  
 

 

Merve Burçak Ketene 

Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola 
 

Greetings everyone! My name is Merve, and since 2019, I’ve been working as 

the elected delegate of DS of Sociology, coupled with my role as the vice 

president for the international students of CUB. As a keen supporter of all-

inclusive communication, and transparency, I’d like to continue my role that 

essentially prioritizes forming a bridge between us, as students, and the 

university board. Should you have any questions, please know that my door 

is always open. Thank you all, in advance, for your votes! 
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Mike Nimród  

Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola 
 

Mint jelenlegi megválasztott DÖK képviseleti tag szeretnék a Közgazdasági és 

Gazdaságinformatikai Doktori Iskola (KGIDI) képviseletében újfent 

jelöltként indulni. 

 

 

Hartyándi Mátyás Jenő 

Gazdálkodástani Doktori Iskola 
 

Mentálhigiénés szakember vagyok, szervezetfejlesztést kutatok. A 

járványhelyzetben megszerveztem a friss doktoranduszok online közösségét 

és méltányossági engedményt is kijártam számunkra. Rendszerszemléletű 

segítőként az olyan érdekérvényesítésben hiszek, ami nem csak nekem jó.  

 

Szeretném elérni, hogy a PhD-s tanulmányainkat kevesebb felesleges 

stresszel végezhessük. Ahhoz kérem a támogatásodat, hogy megfelelő időben 

történő és egyértelmű kommunikációt, kiszámítható kereteket teremthessek.  

 

Kárpáti Zoltán 

Gazdálkodástani Doktori Iskola 
 

Kárpáti Zoltán „tősgyökeres” Corvinusos vagyok, itt végeztem alapszakon és 

mesterszakon is, jelenleg pedig a Gazdálkodástani Doktori Iskolában 

stratégiai menedzsment specializáción vagyok 2. éves hallgató.  

Képviselőként a hallgatók érdekeit fogom képviselni és a folyó doktori 

képzésminősége fejlesztésének támogatása és a doktoranduszok 

tudományos, szakmai és kulturális lehetőségei bővítésének támogatása 

mellett. 
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My name is Zoltán Kárpáti, and I have always been a Corvinus student, I 

graduated here in my undergraduate and master’s programs, and currently 

I’m a second-year doctoral student in strategic management specialization.  

As a delegate, I’m going to represent the interest of the doctoral students 

and support the development of quality of current doctoral education and 

the expansion of scientific professional and cultures opportunities. 

 


