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Tisztelt Küldöttgyűlés!

Ezúton szeretném a Nyíregyházi Főiskola Hallgatói Önkormányzati Testületének Ösztondíj

B izott s ág v ezetőj e p o sztj át me gp ály ézni.

2010 szeptemberétől vagyok a Nyíregyházi Főiskolatanítő szakos hallgatója. 2011 decembere

óta erősítem a Hallgatói Önkormányzati Testület csapatát, valamint 2OI2 oktőberétől a volt

Pedagógusképző Kar alelnöki posztját töltöttem be a karok megszűnéséig. Számomra nem

jelentett gondot a karunk összefogása, hatékony együttműködése és az esetleges munkatársi

konfliktusok kezelése.

Az elmúlt években aktívan részt vettem a hallgatói életben is. A II. és III. NYF_PKK

tiíncverseny lebonyolításában' valamint a Hallgatói Önkormányzati Testület által szetvezett

rendezvényeken segédkeztem.

A tanulmányi ösztöndíj sávozása, valamint a szociális ösáöndíjpályázatok átvétele'

ellenőrzése , javítása is a feladataim közé tafiozott.Itt mindenképpen a hallgatók megfelelő és

teljes körű informálása volt a fő cél.

Az elmúlt több' mint két év sorián kellő mennyiségű tapasztalatot szereztem althoz, hogy a

legjobb tudásom szerint vezetóje lehessek az Ösáöndíj Bizottságnak. A hallgatók bizalommal

fordulnak hozzám, ffiként a szociális ösztöndíj pályázatok kit<iltésévelkapcsolatban.

Tanulmányaim során olyan új ismereteket szereztem, melyeket hasznosítani tudok a munkám

során. Tanáraimmal és hallgatótársaimmal egyaránt nagyon jó a kapcsolatom, megbízhatő,

segítőkész embernek tartanak.

Továbbra is szeretném a hallgatók érdekeit képviselni, de most már bizottságivezetőként,

valamint a foiskolai életüket legjobb tudásom szerint megkönnyíteni, segíteni.

Bizom p ály Ízatom p o zitív elb írál ás áb an.

Köszönettel és Tisztelettel:

Nagy Arabella Henrietta

IV. évfolyam

Tanító szak
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NYILATKOZAT

Alulírott Nagy Arabella Henrietta (szül.: Nyíregyháza, 199I.02.25.) kijelentem, hogy a

Hallgatói Önkormrányzati Testiilet által kiírt választás szabáIyzatát elolvastam és elfogadom.

Nyilatkozatommal egyúttal hozzájaniok adataim felhasználásához, nyilvánosságra
bozatalához.

Kelt: Nyíre gyhéna, 2013 . januér 22.

Nagy Arabella Henrietta


