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Szabadídőmben számítógépek karbantartásával és felhasználói problémák orvoslá*ával
foglalkozom. Érdekel a számítógépes hálózatok kialakítása és a webiapkészítés.

Pasztnélkijli segítő

lnformatikus, Webmester, rrlvireeÉázi Főiskola - Hallgatói onkormányzati Testület

Feladataim:

l A testület weboIdaldnak {h5' nyf. hu ) ka rbanta ftása, naprokészen tortósg.
l ontine megjelenés (Facebook oldalak és csopartok) feli}gyelete.
l Az évente megrendezésre kerülő NYF Gólyatábor regisztrációs oldal fejlesztése

és gdminÍsztrőIasa.

l lrodai gépek karbantartósa'

Bizottsógi tagsógaim:

t Kulturúlis Bizattsdg
r P8 és Ma*etíng Bizottsóg
l Mentgr Bizottsóg
l Ösztöndíj Bizottsóg
l Díók Jótéti AÍbizottság
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Programozozási nyelvekfechnológiá k

" PHP' sQL, Codeigníter keretrendszer,MVC , Bootsrap keretrendsrer, Worpress, Cixo
CCNA Exploration 3 szemeszter a 4-|ről, jQuery alapszintű ismerete

Szoftver

.Aclobe Photoshop
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2*12-2Ü1'5 Web-pragramozó Felsőfakú szakképzés, CoÍlege af Nyíregyhóza, Nyíregyháza

20ü8 - Programtervező infarmatíkus BSc - NyíreEyilúzÍ F$kkolc

20Ü4 - 2008 Déri Miksa Szokközépiskala és Szakiskola $nformatika szak}, Mótészalka

1996 - 2Ü04 Fetőti SóndorÁltalónos lskola' Csenger
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Nemzetiség Mag1lar

Egyéb nyelv Angol * aÍapszínt (informatikaÍ leírósak megértése)

Vezetői engedély B kategóriós jogosítvóny
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Motivációs levél

Bemutatkozás: Kecskés Péter István vagyok, 1989. szeptember 14'-én születtem Mátészalkán'

A Nyíregyhrázi Főiskola Programtervező Informatikus szakos hallgatóként tanulok. 2012

februárjától posztnélkiili dolgozó, za13 márciusától a TTIK Hallgatói onkormányzat

TesÍiiletben, rnajd a karok intézetekké alakulrísa utan négy bizottság tagia vagyok az otből

napjainkig.

Tervek, célok:

Tisáelt Válasáási Bizottság!

Ktizel négy óve vagyok tagja a Hallgatói onkormányzat Tesftiletnek (Továbbiakban HÖT},

mely idő alatt próbáltam a lehető leg1obban kivenni a részem a testületnél elvégzendö

feladatokből. Az. utóbbi időben a munkám javarésze a hallgató *írsaim tájékoztztására

korlátozódott, mely intemeten keresáii{ a hS.-nyf.hu és a Facebookon műkt'dő NYF-HÖT

oldalakon valósult meg, de amennyiben volt rá igény szívesen válaszoltam a felmeriilti

kérdésekre személyesen is! Véleményem szerint a hallgatók pontos és precíz ós naprakész

tajékoztáÁsa az Óket érintő tigyekben elengedhetetlen a HÓt mtikci'déséhez. Az eltelt négy év

után szeretnék rnég nagyobb részt vállalni a testületben és amennyiben lehetséges az Öt

bizottság egyikének a vezetójévé válni.

Az elÍlző évekhez hasonlÓan, idén is az első évfolyamos hallgatók sziik csoportja mar

úgymond a felsőoktatási tanulmányaik megkezdése óta tarthatják velem a kapcsolatot, mert a

HÖT által augusztusban megrendezésre kenilt gólyatíbor előtt segítségükre voltam a tábori

regisztrációban, valamint a Nyíregyházi Főiskolával kapcsolatos kérdéseik

megválaszolásában. Az elsős hallgatók információval ttirténő ellátása már ettől az időszak1ól

elkezdődik és tart diplomájuk kézbezvételéhez. Ez alatt az időszak alatt szeretnék

mindenkinek a legjobb tudásommal segíteni és megkÓnnyíteni a Nyíregyházi Főiskolán

elttiltott éveiket. Amennyiben a NyírewhÍLzr Főiskola hallgató is így lát]ák, és ismét bizalmat

szavaznak nekem, akkor szeretném ezt a feladatkŐrt tovább folytatni és az esetleges új

feladataimat megfelelően el latni -

Ezen dolgokat figyelembe véve szeretném jelentkezésem a Válasáási Bizottság figyelmébe

ajánlani!

Nyíregyháza, 2015. l t. 25'

Tisztelettel
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Nyilatkozat

Alulírott, Kecskés Péter {4767 Szamosanyalos' Csenger út 18.) kijelentem,

a jelen választási rendet elolvastam, értelmeztem és rendelkezéseit, illetve a Választási 
'

Bizottság d<intéseit magamra nézxe ktitelező érvényiien elfogadom., valamint hozzájétrulak a i

felsorolt adataimnak nyilvánosságrabozatalflhoz a választiís időtartamára

Aláírás
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