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Motivdciós levéI

Ezúton szeretném a Hallgatói Önkormányzati Testület által meghirdetett posztot megpáIyázni.

Úey étzem, hogy a Hallgatói Önkormányzati Testület munkáját leginkább

talpraesettségemmel, jó kommunikációs képességemmel' és szervezőképességemmel tudnám

színesebbé tenni. MindezekrőI az elmult két éV a|apján igyekeztem meggyőzni a hallgatókat

és az intézmény legkülönbözőbb egységeit. Több dologban személyes vonatkozásban és

testületként is eredményeket értünk el, melyek jó alapul szolgálhatják a jelenlegi munkám

folyatását. (jótékonysági rendezvények, sport- és kulturális programok, versenyek, bálok,

nŐHE,stb.;

Az eredményekre építve bizom a folyatásban, és az ehhez szükséges bizalmat hallgató

társaim legszélesebb körétől kívánom megszer ezni.

Jelenlegi munkám folyatásában érzek magamban erőt és elkötelezettséget al^thoz, hogy a

hallgatók ügyeit a következő ciklusban is kópviseljem és új kezdeményezések motorja

lehessek.
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Egy olyan testület taga kívánok lenni' melyben nagy hangsúlyt fektetnek a hallgatói

érdekkópviseletre és ahol a legfontosabb szempont az intézmény és a hallgatók jövője.

A Nyíregyházi Főiskolát nagyon megszerettem ezérL a közösségi életben továbbra is

elkötelezettséggel kívánok tevékenykedni.

A januári egyetemmé válás egy olyan új innovatív lehetőség, melyre hallgatói szinten is új 
i

megoldásokkal, erősebb érdekképviselettel kell készülnünk. '

Jómagam erre amunkára készen állok azintézmény érdekében.

Ezuton nyil atkozom, ho gy adataimat a H ÖT felhasználhatj a.

P ály énatom p o zitiv elbír áIás a rem ényéb en m arado k ti s ztel ettel :

LE2:-Nyíregyhá za 20 I 5 - 1 I -23
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NYILATKOZAT

Alulírott Kavasánszki Péter (szül.: Miskolc 1995.01.08) kijelentem, hogy a HallgatóiÖnkormányzati Testület általkiírt időkÖz iválasztás szabályzatátelolvastam, és elfogadom.
A Yálasztátsi Bizottság bánnely dtintését magamra nézve kritelező érvényűnek tartom.

Nyilatkozatommal egyúttal hozzájárulok adataim felhasználá sáItoz, nyilvánosságrahazaÍalához.

Kelt: Nyíre gyhina, 201 5. november 25.
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