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WIotivációs levél

Bemutqlkqz4!:

Hetei Norbert vagyok 1989. 12.20-án születtem Vásárosnaményban. A Nyíregyházi Főiskola

Programtervező-informatikus szakos hallgatója, hatodik éve a Hallgatói Önkormányzati

Testtilet (továbbiakban: HÖ! tagja. 2008l2}O9-es év októberében jelentkeztem HÖT-tagnak.

Jelentkezésem elfogadása rrtán posztnélküli tagként tevékenykedtem fel évig. A kari HÖT-ben

több bizottságnak is tagsa voltam: Kari Tanács, Tájékoztatási Bizottság' Diákjóléti

Albizottság, Kulturális és Sport Bizottság.

2010.05.01 -től-20l1.04.31-ig HÖT alelnöki pozíciőban tevékenykedtem. 2011.05.01.-

2OII.12.I3.-ig mb. HÖt eln<ik voltam. 20Il.12.19- a jelenlegi HÖT megválasztásig a HÖT

elnöki tisztséget töltöttem be.

Minden munkaterületen tapasztalatokat szereztem, illetve elnökségem alatt több fontos

váItoztatást is sikenilt társaimmal megvalósítanom: rendezvények szervezése, lebonyolítása

szociális tiímogatások pontozása, új szociális rendszer bevezetése, eseti választási rend

megírása, elektronikus szociális tiímogatási rendszer kialakítása, gőlyabálok, szakestek'

pŐHp szervezéSe, lebonyolítása, alapszab ályzat elkészítése, egyéb szabályzatok kiclolgozása'

Hatátozott személyiségem, lelkes hozzááI|ásom, segítőkészségem képessé tesz arra, hogy

ismét elnöke lehessek a Hallgatói Önkormányzati Testületnek. Úgy étzem, hogy a HÖT

kialakításában felépítésében tapaszta|ataimmal segíteni, illetve vezetni tudom hallgató

társaimat.



Tervek:

I;) Az intézmény kari struktirájának megszűnése miatt a HÖT-nek is változnia kell, új

szabályzatokat kell elkészítenünk, a működési rendünk a szabályokkal együtt változik. Ennek

a kialakításában szeretném segíteni a testületet.

2;) A szociális ösztöndíj szabályrendszerének javítása'

A szabályrendszert folyamatosan frissíteni, javítani kell, a tavalyi évben felmerülő

problémákat idén mindenképpen orvosolni kell. Bizom abban, hogy a szabályzatot még

é s zrevéte l e imm e l é rthető bb é, átláthatőbbá tudj uk tenni.

3;) A szociális ösztöndíjboz kapcsolódó hiánypótlási rendszer kialakítása.

A Diákjóléti Albizottság tag|aival közösen, szeretnék kialakítani egy rendszert amelyben a

szociális támogatások benyújtása után lehetséges lenne bizonyos feltételek mellett

hiánypótlást benyúj tani a Diákj óléti Albizot tság számár a.

4;) A HÖT jelenleg elfogadott Alapszabályának módosítása.

A 20I4.0I.2I.-én elfogadott Alapszabály még nem nyer1e el végeleges formáját. Több

pontban is módosítani kell aú.. Szerctném az Alapszabály't elnökségem első félévében

véglegesíteni. Szükség van több pont bevezetésére, tisztázni kell a mandátum megszűnésének

körülményeit, illetve a Hallgatói Kollégiumi Csoporttal való kapcsolattartás fobb pontjait.

5;) A HÖT álta|rendezett rendezvények.

Az eltelt két évben is arra törekedtem, hogy az általutk rendezett rendezvények egyre

költséghatékonyabbak, viszont egyre színvonalasabbak legyenek. Megválasztásom esetén a

rendezvényekkel kapcsolatban újra erre törekszem majd.



6 ;) Hallgatói kapcsolattartás fej les ztése.

A hallgatókkal fokozottabb kapcsolattartásra van szükség. A kapcsolat javítása érdekében

vezeto társaimmal szeretnék fórumokat szervezni a foiskola hallgatóinak. Ezen feltil egy

elektronikus elégedettségmérési rendszert is szeretnék kialakítani ahol a hallgatók néwel

Vagy név nélkül is elmondhatnák véleményüket az intézménnyel kapcsolatosan. A

véleményeket összesítve láthatnánk azt,hogy milyen területen van szükség aváltoztatásra.

Célkitűzés: A HoT számáta most a legfontosabb az, hogy szabáIyzatai mihamarabb

elkészüljenek és az ujonnan elkészített szabályokat a HÖT alkalmazni tudja. CéIjaim az

elmúlt évek során nem változtak. Úgy gondolom, hogy ötleteim, gondolataim segítenék

fejleszteni' átformálni a Hallgatói Önkormrínyzati Testületet' és vele együtt a hallgatói életet.


