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Motivációs Levél

Tisztelt Hallgatói Önkormányzati Testület!

Lőincz Aiexander, másodéves mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök hallgató
vagyok. Tanulmányaimat 2013, szeptemberében kezdtem meg a Nyíregyházi főiskola
Mííszaki és Agrúrtudomónyi Intézet diákjaként. Immár egy és fél éve vagyok Nlregyházi
fcíiskola diákja és úgy döntöttem, hogy én is szeretnék a Nlregyhazi főiskola Hallgatói
Onkormányzati TestÍilet tag|a lerrni. Jelentkezésem oka az, hogy az elmuIt egy és fél év
alatt meglapasztaltam azt, hogy milyen nehézsógekbe ütköznek a Műszaki és
Agrártudományi Intézet és a ftíiskola diakjai. Lehet szó tanulmányaik vagy ügyintézéseik
során keletkezett problémákról. Én uey gondolom, hogy sok probléma nagy része
megoldható lenne, ha több olyan ember is jutna a Hallgatói Önkormányzati Testület tagjai
közé, akt mindig és minden szituációs helyzetben megfelelően képviselnék a Műszaki és
Agrártudományi Intézetet és a Nyíregyházi Főiskola diákjait egyaránt.

Célok: A Műszaki és Agrártudományi Intézetet életének follendítése' itt gondolok több
közös progIam szervezésére, a diákok és tanárok között egyarárú'. Továbbá a Nyíregyházi
fcíiskolán működő szakok és diakjaik közötti liapcsolatok megerősítése és, szorosabbá tétele.
Nlregyházi Főiskolának szerintem több reklámra és megjelenésre lenrre szüksége' hogy ez
által mé g több di ák v áIas sza intézményúnk et to vábbt anul ás a c éIj ár a.

A pozíció betöltéséhez szükséges szakmai tapasztalatok és információk ismertetése:
Középiskolás éveimben diakönkormányzat tagjaként is részt vettem rendezvények
szervezésében és iskolám képviselésében, a megszerzett tapasztalataim hasznosíthatom, hogy
munkámmal én is hozzá tehetnék a Nyíregyházi Főiskola és diákjai életéhez. Szerintem
alkalmas lennék Hallgatói Önkormányzati Testületi tagnak, mivel jó kommunikációs és
problémamegoldó késségeimet hatékonyan tudom alkalmazni, 1egyen sző bármilyen
problémáról. Jelentősek tapasztalataim a belső kommunikácíőban, használható módszerek
a|kalmazásában, a munkatársi megelégedettség_mérésben. Szeretek csapatban dolgozni a
közös célok eléréséért. Természetesen önálló munkavégzésre is képes vagyok, megltozva a
szükséges önálló döntéseket és végrehajtva azokat Nagyon jó kommunikációs és vezetői
képességű, rugalmas és dinamikus, terhelhető, kitartó és elkötelezett embernek tartom
magam' aki magával tudja ragadnt ko11égáit. Remélem, lehetőséget kapok, hogy a Hallgatói
Önkormányzati Testi'ilet tagja legyek.

Nyíregyháza, 2014. 12. 04.

Tisztelettel:

w2" a,Í!r*rh,
Lőincz A1exander



Nyilatkozat

Alulírott Lőincz Alexander (Snil.: Királyhelmec 1991.11.I2.) Kijelentem, hogy aHallgatői
önkormányzatiTesttiletáItalkiirtválasztásszabályzatátelolvastaméselfogadom.

Nyilatkozatommal egyúttal hozzájáruIok adataim felhasznÍlásához, nyilvánosságra
hozatalához.

Kelt: Nyír egyháza, 201 4.december 04.

Lőrincz Alexander


