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Személyi adatok:
Születési hely, idő: Nyíregyháza,1995. október 02.

Képzettségi adatok:
2006-2014: Báthory István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola
20l4-őta: Nyíregyházi Főiskola, Osztatlantanáriképzés

Számítő gép es is me retek:
Microsoft Word - szövegszerkesztő, Exeel - tablázatkezelő, Power Point - előadáskészítő

Egyéb készségek, képességek:
- Rugalmas' nyitott személyiség vagyok, szeretek csapatban dolgozni
- Jó munkabírás
- Könnyen kcitök új ismereteket
- Jó probléma megoldó képesség

Érdeklődési kör:
- Sport
- Rendezvényszervezés
- Funkcionális edzés
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Tárgy: Motivációs levél
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Ezúton szeretnék jelentkezni a meghirdetett
ti sztsé g vi s elői p ály ázatár a'

Hallgatói Önkormányzati TestÜlet

A Nyíregyházi Főiskola 1' éves hallgatója vagyok osztatlan tanári testnevelés-
környezetismeret szakpáros képzésen.

Már korábbi tanulmányaim során is próbáltam kivenni részem a diákönkormányzat
tevékenységeiben, tenni diáktársaimért, hogy elképzeléseik valóra válhassanak egy
jobb diákélet reményében' Szívesen részt vettem a rendezvények szervezésében és
azok lebonyolításában' Személyiségemből adódóan könnyen tudok kapcsolatot
kialakítani az emberekkel és ez előnyömre válhat a Hallgatói Önkormányzati
TestÜletben is.

Első évesként látom, hogy a gólyák nincsenek teljesen tisztában azzal, hogy milyen
komoly feladatokat lát el a HÖT és minden meggyőződésem, hogy a felsőbb évesek
sincsenek teljesen tudatában ezeknek a dolgoknak' Ezért szeretnék tenni azért, hogy
tudatosuljon bennÜk mi mindent teszÜnk értÜk és mennyit dolgozunk a hallgatói élet
jobbá tételéért.

Kreatív ötleteimmelfolyamatosan a hallgatók érdekeit helyezném előtérbe. Szeretném
a hallgatói életet tovább színesíteni és felpezsdíteni kÜlönbözo programokkal, amik
segítenek abban, hogy megszűnjenek a szakok közötti széthúzások és ezáltaljobban
összekovácsolódjon minden hallgatÓ és ennek köszönhetően váljunk egy még jobb
főiskolává.

Szakomból adódóan a sport közel áll hozzám, amihez rengeteg akaraterore és
kitartásra van szÜksége az embernek ' Ezen tulajdonságok bennem maximálisan
megtalálhatóak és segítségemben lehetnek a Hallgatói Önkormányzati testÜletben.
Mindig is csapat és társaságközpontú személy voltam, melyet ezen pozício
m eg pá lyá zásáv al sze retnék kamatoztatn i.

AzérLjelentkeztem a Nyíregyházi Főiskola Hallgatói Önkormányzati Testületébe, hogy
továbbra is tudjak tenni diáktársaimért és ezáltal a lehető legjobb legyen a hallgatói
élet.
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