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Motivációs Levél

Tisztelt Halleatói onkormányzati Testület!

Lőincz Alexander, harmadéves mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmémök hallgató
vagyok. Tanulmányaimat 2013, szeptemberében kezdtem meg a Nyíregyházi főiskola
Mííszaki és Agrúrtudományi Intézet diákjaként. Immár két és fél éve vagyok Nyíregyházi
ftíiskola diákja. 2014 decembere óta vagyok a hallgatői önkormányzat taga. A következő
években ismét szeretnék a Nlregyházi ftíiskola Hallgatói onkormányzati Testület tagja
lenni. Jelentkezésem oka az, hogy az elmult két és fél év alatt megtapasztaltam azt, hogy
milyen nehézségekbe ütköznek a Műszaki és Agrárludományi Intézet és a főiskola diákjai.
Lehet sző tanulmányaik vagy ügyintézéseik során keletkezett problémákról. Én úgy
gondolom,..hogy sok probléma nagy része megoldható lenne, ha több olyan ember is jutna a
Hallgatói onkormányzati Testiilet tagjai közé, aki mindig és minden szituációs helyzetben
megfelelően képviselnék a Műszaki és Agrártudományi Intézetet és a Nyíregyháui
Főiskola diákj ait egyaránt.

Célok: A Műszaki és Agrártudományi Intézetet életének fellendítése, itt gondolok több
közös program szewezésére, a diákok'és tanárok között egyaránt. Nyíregyházi fcjiskolán
működő szakok és diákjaik közötti kapcsolatok megerősítése és' szorosabbá tétele. Erasmus
progÍam megismertetése a hallgatókkal. Nyíregyházi Főiskolának szerintem több reklámra
és megjelenésre 1enne szüksége, hogy ez áItal még több diák válassza intézményünket
továbbtanulása célj ára.

A pozíció betöltéséhez szükséges szakmai tapasztalatok és információk ismertetése:
Középisko1ás éveimben diákönkorményzat tagjaként is részt vettem rendezvények
szervezésében és isko1ám képviselésében' a megszerzett tapasztalataim hasznosítottam, hogy
munkámmal én is bozzá tegyek a Nyíregyházi Főiskola és diákjai éIetéhez. Az elmúlt másfél
évben Ha11gatói önkormányzati tagként még több tapasztalatot gyűjtöttem' rendezvények
szervezésében lebonyolításában valő részvételemmel. Kommunikációs és problémamegoldó
késségeim hatékonyan tudom alkalmazni, legyen szó bármilyen problémarő1,. Erasmus
programban is részt vevő diákként segítséget és információt tudok nyujtani az Erasmus iránt
érdek]ődő hal1gatóknak. Jelentősek tapasztalataim a belső kommunikáctőban, hasznáIhatő
módszerek alkalmazásában, a munkatársi megelégedettség-mérésben. Szeretek csapatban
dolgozni a közös célok eléréséért. Természetesen önálló munkavégzésre is képes vagyok,
mepltozva a szükséges önálló döntéseket és végrehajMa azokat. Nagyon jó kommunikációs és
vezetői képességű, rugalmas és dinamikus' terhelhető, kitartó és elkötelezett embernek tartom
magam' aki magával tudja ragadni kollégáit. Remélem, lehetőséget kapok, hogy ismét
Hallgatói onkormányzati Testület tagja legyek.

Marosvásárhely, 20I 5. 1 I. 24.

riszteretter qk"r* a!t-b/-
Lőrincz Alexander



Nyilatkozat

Alulírott LőÁncz Alexander (Snil.: Királyhelmec I99I.11.I2.) Kijelentem, hogy a Hallgatói
önkormrányzati Testtilet általkíífi.választás szabályzatát elolvastam és elfogadom.

Nyilatkozatommal egyúttal hozzájáruIok adataim felhasznáLásához, nyilvánosságra
hozataléűtoz.

Kelt: Marosvásárhely, 2015.nov ember 24.
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F elhatal mazás p áIy ázat le adás áró 1

Alulírott, Lőrincz Alexander (1991 .ll.I2) a Nyíregyhazi Főiskola Mezőgazdasági és

élelmiszeripari gépészmérnök szakos hallgatója, felhatalmazom Kádrír Kingát (l9gI.I2.O3)

páIyázatom|eadásához.

2015. november 19.
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