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MagamrÓL .

Tapasztalat .

vinczeÁdám
INFORMATIKUS

Az áttal'ános iskoLa Óta fogl'atkozok az informatika számos területévet, a
szám ítóg ep ek karb aritartásatÓt a p rog ram ozási g. JeLen Leg CISCO CCNA
képzesen veszek résá, továbbá számos általam fejtesztett weboLdat
karbantartásat, fejtesáéset vegzem. EmetLett tagja vagyok a Nyíregyházi
FÓ i skota Ha I L g ató Ö n kor m án yrzatán ak, i tt ren dsáresen izerveá n ti É i seb b -
nagyobb rendezvényeket a ha[[gatóknak, ahol a tagok közötti fotyamatos
kom m unikáció és szervezés elengedhetetlen.

zo4.Júniuse5 - 2ol4., augusus3r.
Armin lmpex Kft
INFORMATIKUS

r lnformatikai problemák megoLdása
o lT eszkozÖk karbantartása, beszerzése
o Windows Server zonRz tetepítése beáltítása

2ot3. szeptembel zT -

Nyíregyházi Főiskola lnfiormatikai Csoport
AV TECHNIKUS

o Rendezvények, konferenciák tech n ikai tám og atása
o oktatastechnotogiai eszkozÖk biztosítása a tanÓrákrar Múszaki eszkÓzökjavítása, karbantartasa

Tanulrnányok . 2oL4. *pterrrb€Í t -
Nyíregyházi Főiskola
Prog ram tervezo lnform atikus

2or2. saeptemb€Í t - zor5' júniustt
Nyíregyházi Főiskola
Web_programozó
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Vincze Áoam
4030 Debrecen, Balaton u.23. Tárgy: Motivációs levél
Tel.: +36/301523-3767
E-mail: winczead@gmail.com

Tisztelt Elnök Úr!

Ezúton szeretnék jelentkezni a meghirdetett Hallgatói Önkormányzati TestÜlet
tisztségviseloi pozíciőjára.

20 1 2-től je len leg is a Nyíreg yházi Fo iskola'h a l l g atója vagyok'

Szívesen foglalkozok a hallgatói élet felpezsdítésével és fejlesztésével, A szakomból
adódóan könnyedén tudok kapcsolatokat kialakítani és ezt is szeretném felhasználni
a HÖT javára. A Hallgatói Önkormányzat tagjaként szerzett tapasztalataimat is
szeretném még fejleszteni, hiszen a továbbiakban nagy hasznát vehetném a
kapcsolatteremtésben i l letve egyéb sze rvezési felad atok e l látása sorá n.

Kivételes lehetőséget látok az új hallgatÓinkban, sok igen ígéretes lelkes segítonk
akad már most és nekik is szeretnék segíteni a beilleszkedésben, egyfajta utánpótlás
nevelésben.

Meggyőződésem, hogy hallgatók nincsenek tisztában azzal, hogy milyen feladatokat
lát el a Hallgatói Önkormányzat értÜk és terveim szerint ez is fejleszteném több
fórummal. A hallgatóknak tudniuk kell mennyi erofeszítést tesznek a HÖT-osök nap
mint nap.

Szeretnék több hallgató orientált programot melyek többnyire összeráznák a
hallgatókat és ezáltal több időt töltenének egyÜtt az főiskolán a tanÓrákat követoen.

Talán néhány hónap, vagy év múltán mindenki számára kiderül, hogy az egyetlen
helyes irány az összefogás, a harmonizáció, a kölcsönös előnyok mentén
végrehajtott közös tevékenység keretei között képzelhető el'

Az elkövetkezendo idoszaktól ezen meggyőződésem további erősödését várom és
azt, hogy megfelelő érvanyaggal felvértezve legyek képes a szkeptikusokkal
szemben meggyőző, hiteles állásfoglalásra, a Hallgatói Érdekképviselet mind
teljesebb elfogadtatása érdekében.
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Nyíregyhá za, 201 5.1 1'22. Vincze Áoam



Nyilatkozat

Alulírott Vincze Adám (4030 Debrecerr, Balaton utcaZ3.) kijelentem'

a jelen választási rendet elolvastam, értelmeztem és rendelkezéseit, illetve a Választiísi i

Bizottság d<intéseit magamra nézve kötelező érvényűen elfogadom.' valamint hozzájárulak a
fe|sorolt adataimnak nyilvánoss ágra hazatalához a választás időtartamára


