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Motívációs levél

Ti sztelt Választási Bizottság !

Borbély Áaam vagyok V. éves nappali Testnevelő -edző és TÖrténelem
szakos hallgató. Egerben születtem |992' oktiber. 07.-én

P áúy énatom célj a a Nyíregyházi Egyetem Hal l gatói Önkorm ányzati
Testületén belul a Spot bizottság vezetőjévé válni.

A HÖT feladata, üogy u hallgatók érdekeit képviseljék, a
tanulmányi tigyekben, a hallgatói ólet színessé tételében, és hogy a
külonbtiző juttatasok minél tÖbb hallgatóhoz elér.;enek. A Sport
Bizottság feladata a hallgatói élethez szorosan Össze függ, hiszen a
ktilÖnböző sport rendezvények hozzá járuInak egy hallgató mindennapi
Első számú prioritás nalam, hogy precíz és pontos munkát végezzünk.

Célom az,hagy együtt műkÖdveo Testpevelés és Sporttudományi Intézettel olyan
programokat hozzunk el a hallgatóknak' amiben szívesen részt vesznek és jÓl is érzik
magukat.

Már a második ciklusomat tÖltom a HÖt-ben. Az első ciklusom alatt én voltam ennek a
bizottságnak a vezetí3je' Ennek kÖsztinhetően rendelke Zem ew 2 éves tapasztalat{al, amit úgy
érzem, hasznomra válhat' ha újra Ínegszavaznak vezetőnek. Szeretném folytatni azt a munkát,
amit már elkezdtem 2 éwel ezelőtt. Úgy gondolom nem csupán a tanulásról szo|azEgyetemi
élet,a hallgatóknak ki kell elégítenünk azokat az igényeiket is amik a|lhoz kellenek hogy a
rnindennapi tanulással jaró stresszt le tudják kiizdeni és ezt legjobban a sporton keresztül
lehet. Ezútta] mivel már kellő tapasáalattal rendelkezem, képes vagyok a hallgatóknak jobb,
nagyobb és sokkal inkább új sport rendezvényeket hozni.

Csoporttársaim kitartÓ' rugalmas, lelkiismeretes, segítőkész embernek ismertek, meg
aki kiváló kapcsolatteremtő, problémamegoldó és kommrrnikációs képességekkel rendelkezik'
A csoporttarsaim szerint megfelelően és felelősségÍeljesen végeztem el a rárn bizott
feladatokat. Bármikor számíthatnak rám, ha valami probléma adódna'

Célom egy olyan stabilmunkahelyen, hosszútávon, fiatalos környezetben dolgozni,
ahol munkámmal hozzájárulhatok a HÖT sikereihez.

Az általam benyújtott pályiuat pozitiv elbírálásáb an binla, koszÖnettel:
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I{YILATKOZAT

Alulírott.$g.qlbr"L ...&'!-'.u...r.".ir.'í.1.! 2...!.|r...I.y..........) kijelentem, hogy a

Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Önkormányzati Testtilet által, a vezetőségi tagok
megváIasztásával kapcsolatos szabályzatát, eljarási rendjét elolvastam, értelmeztem és

rendelkezéseit, illetve a YáIasztási Bizottság döntéseit magamra nézve kötelező érvényűnek
fogadom el.

Nyilatkozatommal egyúttal hozzqÍnlJok adataim felhasználásához, nyilvánosságra
hozatalához.
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PáIyáaő neve


