Djogni Joel Ségnon
A Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán töltött első évek óta külön figyelmet szenteltem,
és mindig is foglalkoztatott az a gondolat, hogy hogyan is válhatnék az egyetem közösségi és
tudományos életének aktívabb tagjává. Nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy a sikeres
záróvizsgát követően, olyan maradandó élményekkel és tapasztalatokkal távozzak, amelyek
jelentősen elősegíthetik, hogy a magas szintű elméleti és gyakorlati tapasztalatszerzés mellett,
az elsajátított készségeket, képességeket, és jártasságokat alkalmazni tudó és akaró, társadalmi
problémák iránt nyitott értelmiségi polgárrá váljak.
Ennek első lépéseként 2013 decemberében felvételt nyertem a Debreceni Egyetem
Egészségügyi Karának Kari Hallgatói Juttatási Bizottságába, amelynek jelenleg is a bizottsági
tagja vagyok. Ezt követően ismerkedtem meg a hazai tehetséggondozási rendszer egyik
sajátos jogintézményével; a szakkollégiumokkal, amely által még közelebb kerültem a
kitűzött céljaimhoz. 2014 januárjában bekerültem a nyíregyházi Evangélikus Roma
Szakkollégiumba, amely egy hazai és nemzetközi szinten is egyedülálló kezdeményezés, és
egyben tagja a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózatnak. Kitartó, és céltudatos
munkámnak köszönhetően 2014 októberétől a Szakkollégium Hallgatói Önkormányzatának
elnökévé választottak, amely egyben azt is jelentette, hogy egyúttal az Evangélikus Roma
Szakkollégium Igazgatótanácsának is a tagja lettem (2015 októberéig).
Mindezekkel párhuzamban, 2014 májusában valóra vált az egyik régen dédelgetett álmom,
amikor is tagjává váltam a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Verzár Frigyes
Szakkollégiumának. A meglévő szakkollégiumi tapasztalataimnak, és a jártasságaimnak
köszönhetően 2014 októberétől a Szakkollégiumi Önkormányzat alelnöki feladatait, és
teendőit bízták rám (egészen 2015 novemberéig). A Szakkollégiumi Önkormányzat
Alelnökeként mindig is külön hangsúlyt fektettem, hogy a Szakkollégiumi Chartában
foglaltakkal összhangban, a szakkollégisták számára a magas szakmai színvonal eléréséhez
szükséges megfelelő környezetet teremtsünk. Valamint olyan lehetőségeket, programokat,
előadásokat, kutatásokban való részvételt biztosítsunk, amelyek által nemcsak szakmailag
fejlődhetnek, de a társadalmi problémák iránt érzékeny, jól informált, nyitott személyiséggé
válhatnak.
Mindezek mellett 2015 márciusától a Szociális és Társadalomtudományi Intézet,
Gerontológiai Tanszékén demonstrátorként is jelen vagyok. A karon folyó, több olyan
nagyszabású, és sikeres kutatásba, és kezdeményezésbe kapcsolódtam már be instruktorként
és szervezőként, mint a Nyíregyháza Életminősége (Háztartáspanel) Kutatás, Nyíregyháza
Járási Életminősége Kutatás, Nyíregyháza Városi Ifjúságkutatás, Kelet-Magyarországi
Szépkorúak Akadémiája.
A diploma megszerzést követően szeretném a tanulmányaimat tovább folytatni az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar kisebbségpolitikai mesterképzésén.

Ugyanezt a lendületet, kitartást, és szenvedélyt szeretném tovább vinni, és bízom abban, hogy
a későbbi munkáim, sikereim, tapasztalataim, és a tehetségem elegendő lesz ahhoz, hogy a
„társadalom tortájából” visszaadjak egy „szeletet”.
„Célozd meg a Holdat! Még ha elhibázod is, a csillagok közt landolsz.” (Les Brown)
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