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Szemé$es adatok'

Név: Kádar Kinga

Sziilete*i hely és idő: Debrecen, 199l' l2.Ü3

Lakcím: 4025, Debrecen Széchenyi utca 95. I1l8.

Telefon: 0670-63 I -8489

E-mail: kin gikadar@smail. com

Szak Turizmus-vendéglrátris FOSZK

Megpályázandó tísztség: ÖsztÖndíj Bizottság vezetője

Tanulmányok:

2007-2011. Csokonai Vitéz Mihály Gimnaziruü' Debrecen

20I l-20t 5. Nyíregyhrizi Főiskola, Nemzetközi tanulmanyok szak BA -
szakirány

20 l 3l 14 évben Ktizlársasági tisztÖndíj ban részesültem

20 l 5- Nyíregyháei Föiskola, Turizmus-vendéglátás FOSZK

Nyehismeret:

Angol nyelv-kozépfokú (B2) komplex nyelwizsga

Finn nyelv- nyelvtu&ís társalgás szinten

Német és Spanyol nyelv_alapszinten

Korábbi m unkata pasztalatok

Kulfurdiplomácia

2Ü12. május - 2015. június - a Nyíregyházi Főiskola Hallgatói onkormányzati

Testületét}en tevékenykedtem

2012. auguszfus * Hatvan {Bosch gyarban logisztikai tevékenység)

20 |3 . j únius l ó-szeptember 30. Hotel Roc Portonova' Spanyolország-Mallorca

(szakmai gyakorlat)

20Í4.január 2s - 2015. június 17-ig aNyíregyházi Főiskola Haltgatói Önkormányzati

Testületében - Marketing és PR Bizottság vezetője
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) 2a1.4 nyaratól zarc. márciusáig * Telekom, Telekom Brand Ambassador (Student

Brand Manager tevékenység)

C 2015. október 27_ Nyíregyhazi Főiskola, Bosch Go-Kart csapatában _ Marketingért

felelős szeméIy' marketing tevékenység

. Angol nyelvű fordítások megrendelésre

o Hostess munkák (Debrecenben minden évben az Eskuvrii kiállítason veszek részt, 
:

nvíreovházi romenfika kiállítás sth \*_J '_ *ÜJ

r KonePeüílás

Számítógépes ismeretek:

Microsoft Word, Access, Excel, Power pornt.

Szabadidős tevékcnység:

Előszeretettel sportololg kedvenceim kÓzé taftőanak az atlétikaisporüagak és a ktil<inböző

csapatépítő labdajátekok is, mint pétdaul a kosárlabda' Szívesen olvasok kÓnyveket (magy'ar

és idegen nyelven), és hallgatok zenét. Az irodalmi tevékenységeket sem vetem meg, verseket

nl*,oo-i Áo imi am,arínt ozalafaL l\/ÍÁ. _-*-^r^l' L.'l+.i-á'l^ ''+Á_ i. .-i.,^.__ ^l.'^.^l,vl!BJlu vo rltll vt)JorBII! Jzvlv\vn- lYluJ tlvllllvtvh hutlutq_'u uruil io Jáivv|rii UItulruh'

kedvenceim kíze tartozik Japán és Firrnország" Szívesen képviselem továbbá a Főiskolán a

hallgatÓk érdekeit is"

Nemzetlrözi tapaszta latok:

e 200ó. Lengyelország- egyhetes tanulmányírt, mely során a német nyelvet

gyakorolhattam

. 2009. Finnorsaíg (Jyviiskylii) - háromhetes nyá^ri eg}/eternen vehettem részt, mely

során a finn és angol nyelvet sajátíthattam el és a finn kulturráÍ ismerhettem meg

testkozelből

o 2013. június lGszeptember 30' Hotel Roc Portonova" Spanyolország_Mallorca'

Palmanova (szakmai gyakorlat)

201ó' január 07.
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Tisztelt KÍildtittgyűlés!

Ezúton szsretném indokolni, hogy miért is szeretnék a Nyíregyhazi Egyetem Hallgatói

Önkormányzati Testület osztiindíj Bizottságának vezetóipanciojÍrajelentkezni.

2011 szeptemberében nyertem felvételt a Nyíregyházi Főiskola Gazdasági _ és

Társa'dalomtudományi Karon lévő nemzetkÖzí tanulmányok szakjára' Tanulmányaim mellett

a hallgatói érdekképviseletet is gyakoroltam, ugyanis 2012 májusától végzésem idejéig

felvételt nyertem a Hallgatói Önkormányzati Testiiletbe.

20i5 jurliusábarr siker"es záróvizsgát tcttcrti, rrrajd islrrét ielvétglt ttycticin a Főriskoiára

(Január 1-től már Egyetem), Turizmus-vendéglátás FOSZK képzésen'

Amikor a Hallgatói Önkormanyzati TesfulettagsiNá váltam, rendszeresen részt vettem

a ktiltinbciző - általunk_ szewezefr. rendezvényeken, mint példáut a GÓlyanap, Gólyabál, Kari

estek, Farsang vagy mint a FÓFIE.

A rendezvényszervezés mellett már újdonstilt, friss (posztnélküli) tagként belelátast

nyertem a szociális, valamint a tanulmányi <iszttindíjak javítasába is. Ettől kezdve, minden
1_'!- '_. ! |l'.- .- _'t"__. _*_í_' l l 't '_-'./ -'-|L' L,'.''-- -' t'-_1l t-: !' : rrAr . t l.:lEvDeÍl Kctszct. allllKol cZgK Javltasa clglKtrZctt' segllctael11 a Kot'aUol Kall ll'Lrr-Ütt DeIui'

később pedig az Ösátindíi Bizottság tagjaként.

A tÖbb éves tapasztalatomat szeretném tovább kamatoáatni, valamint továbbra is

segíteni a hallgatóknak az ÖsztÖndíj akkal kapcsolatosan is'

Rendelkezem vezetői tapasztalattral is, hisz korábban a Marketing és PR Bizottság

vezetőj e voltam. (2 0 1 4 j anuárj átol v égzésem i dej éi g).

Úgy érzem, hogy tapasáalatommal és a már megszerzet|' tudásommal sikeresen

iudrúnr a biztlttság iagjainak IIrurrkáját kuurdirráirri, valarititii az cgyeicriri duiguzókkai való jú

kapcsolat birtokaban is segíteni tudnánk a kozÖs munkát. A javítások mellett rengeteget

foglalkoztam ós segítettem a sárgatábla kitÖltésével, a sávozással és a tanulmányi osátindíjak

felosztrísával. Mivel korábban a Diákjóléti Albizottság tagia voltam, jó kapcsolatot

alakítottam ki a Bizottságban lévo oktatók egy részével is, valarnint szorosan egytittrnűkodve

segítetttik egymás munkáj át.

Hallgatótarsaimnak segítettem' ha Ösátindíjakról kérdeztek' valamint infbrmáltam

okci a kulolrbtlzó leirciiíségck-r'rii és eijárrasok itiertetétrSi is. Ezi tuvábbla is tctvczettr foiyiaiili,

valamint azt. abagyományt is, hogy a szociális tisztondíj időszakot megelÖzien az ÖsztÓndij

Bizottság fórumot tart, ahol a hallgatók feltehetik kérdéseiket, érdeklődhetnek az ösáondíjjal

kapcsolatban' Tapasztalatból tudom, hogy kényelmesebb és krirvetlenebb egy olyan

személytől érdeklődni, valamínt tanácsot kéri, aki korunkbeli'



Mivel a Hallgatói Önkormányzati Testiilet aZ Egyetem más szerveivel is

egytittműktldik' tagjai voltam tt'bbek ktiztitt az Erasmus Munkabizottságnak, a Diákjóléti

Albizottságnak, a Tanulmányi Bizottságnak, & Kiadványozási Bizottságnak' valamint a

Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnak is"

Ezek rneiien tagja voitam a Í{oT_tin beiüi a Mentor bizottságnak, az oszttindi.i

bizottságnak' a Kultwális bizottságnak és a Marketing és PR bizottságnak is.

EgyrittműkÖdtem a Főiskola Alumni-, Karrier és PR irodiíjával, valamint segítettem

ktilrinbÖző rendezvények lebonyolításában ís a mrrnkáj ukat.

Célomnak tekintem továbbá, hogy 'pozitív tulajdonságaimat be]efektewe még

gyorsabb és precízebb mrrnkát végezhessek. Személyes elvárásom magammal szemben, hogy

képes legyek hallgatótarsaimnak segíteni, naprakész információkkal láthassam el őket. Ezt

kcrrrény nrurrkávai és a i:eiérir vc1eii lrizaioriiirial szerettrétrr kiviteieziri.

Úgy gondolom, hogy munkárn teljes mértékben, felelősségteljesen el tudnám végezni,

ugyanis eddigi _ a HÖT-on belüli - feladataimat is mindig száz szánalékos odafigyeléssel

végeztem. Amint munka volt, igyekeztem ázonnal elvégezni, még akkor is, ha az nem

(korábban még) kari szinten volt hataszthatatlan. Tanáraímmal és hallgatótársaimmal is jó

kapcsolatot ápolok, hozzám bizalommal fordulnak.

A Hallgatói Önkormányzati Testület igazi kihívás számomra, melyben - mint minden

egyéb tevékeirységerrrtreii * ttjk_éieíes és rrraxiitiáiis rrrurri<át szereitrék teijesíierri. A tagság

hazzásegített ahhoz' hogy jobban részt vehessek a hallgatói életben.

Úgy gondolom, hogy a mai világban a személyes kapcsolati tőke az, ami a

legfontosabb' Az egytittmiikÓdés, a feladatok megosztása oly mértékben bővítette

tapasztalataimat, melyeket a későbbi munkiímban is felhasználhatok. Továbbra is szeretném a

hallgatók érdekeit képviselni, valamint az egyetemi életiiket legiobb fudásom szerint

megktinnyíteni' segíteni'

Üdvtizlettel:
...K,-:dro:':

Turizmus_vendéglátás FOSZK
I. évfolyam

Kelt: Nyíre gyháza, 2Ü16. januát a7 .



NYILATKOZAT

Alulírott, Kádár Kinga (szül.: Debrecen, 1991'12'03') kijelentem, hogy a Nyíregyházi
Egyetem HallgatÓi Önkormányzati Testiilet által, a vezetőségi tagok megválasztásával
kapcsolatos szabályzatát' eljárási rendjét elolvastam, értelmeztem és rendelkezéseit, illetve a :
Választási Bizottság dclntéseit magamra nézve kotelező érvényűnek fogadom el'

Nyilatkozatommal egyuttal hozzrijárulok adataim felhaszrrálásához, nyilvánosságra
hozatalához'

Kádar Kinga


