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VÉczprrsÉc
1997 - 2005 :

200s * 2010 :

2010 - jelenleg is

2Al4- jelenleg is

Móricz Zsigmond Általanos Iskola ( nernet nyelvi tagozat, Nyíregyhr{aa )

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendé glátóipari és Ide genforgalmi

SzakkÖzépiskola és Szakiskola ( két tanítási nyelvű vendéglátás-

idegenforgalom szak, Nyíregyhríza )

Nyíregyházi Főiskol4 Tanító szak ( Magym nyelv és irodalom műveltségi

terület )

Nyíregyhazi Főiskola, Szocialis és ifiúsagi mrrnka FOSZK

NvnlvrsnnERET
Nánet, angol

SzÁiuÍrÓcÉpps rsnnnRnrrx
Microsoft oÍfice(Word, Excel, Power Point, Picture Marrager) lnternet, E-mail.

EcyÉn IsMERf, TnK vtrRsEF{YEREDMÉNYEK' TavÉKENYsÉGEK
Áuamitag elismert felsőfokú C típusú nyehwizsganétnet nyelvből
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TulemoNsÁcox
Pontosság, megbízhatÓság, céltudatosság, csapatszellem, jó kapcsolatteremtő képesség

-LtrRDEKLODESI KOR

Internet Olvasás, Sport' Körryv'ek
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Motivációs levél

Ezúton szeretném a Nyíregyhrízi Egyetem Hallgatói Önkormányzati Testtrlete Íútal

meghirdetett HoT elnÖki posáját megpályázni.

2010 szeptemberétől vagyok a Nyíregyházi Ftliskola tanító szakos hallgatója. 2014
szeptemberében a szociális és i{úságl munka szakon is tanulok, hogy ismereteimet bővítsem'

Már Ötc'dik éve, 2011 decemberétől erősítem a Hallgatói onkormányzati Testület csapatat. A
kari HÖT_ben tÖbb bizottságban is aktívan dolgoztam: Kari Tanács, Diákjóléti Bizottság,
Tanulmányi Bizottság. 2012 októberétől az'akkori Pe.lagógusképző KáÍ HoT alelnÖki
poszdát tÖltottem be a karok megszűnóséig. Számomra nem jelentett gondot a karunk
Összefogása, hatékony együttműkÖdóse és az esetleges munkatarsi konÍliktusok kezelése.

Az elmúlt években minden munkatertileten tapasúalatokat szereztem. A II. és IiI. NYF-PKK
táncverseny lebonyolításában, valamint a Hallgatói onkormányzati Testület álta1 szervezett

rendezvényeken segédkeztem, utóbbi időben már szerveztem (Szakest, Farsang, FÓHE,
Gólyabál, Gólyatábor, Gólyanap).

2013 szeptemberétől a Főiskolán megszűntek a karok, ez struk1urális változásokat hozott az

intézmény, ezéúta| a HoT életében is. Öt bizottságot hoztunk létre, ezek ktizul az ÖsztÖndíj

Bizottság vezetője lettem. A korábbi alelntiki pozíció után nem állt távol tőiem egy r4abb,

szintén vezetői poszt betoltése.

A pályínati hirdetmények ( alaptárnogatas, szociális ÖsztÖndíj, sportosztÖndíj, demonstrátori

ÖsztÖndd, kulturális és művészeti ÖSztÓndíj' kozéleti osztcindíj, tudományos diákktiri pá|yínat)

elkészítése, hitelesítése, kÖzzététele, a tanulmányi Ösárindíj sávozása, valamint az ontíne

szociális ÖsztÖndíjrendszer koordinálása, a pályázatok ellenőrzése, javítása is a feladataim

kozé tartozott. A javítást megelőző időszakban a hallgatók megfelelő és teljes köríi
informálása volt a iő cél. Úgy érzem, hogy a hallgatók bizalommal fordulnak hozzámezekben
a kérdésekben is.

A Diákjólét Albizottság elntikével' titkárával, valamint oktatói tagjaival kozÖsen

együttműkÖdve, szewezett csapatmunkában láttuk el ezeket a feladatokat.

2014 januárjátol a Főiskola Szenáfusának is tagja lettern. Tcibb alkalommal szólaltam fel
hallgatói ügyeket érintő kérdésekben, valamint belső szabályzatoknál módosító javaslattal

éltem. A Főiskola akkori jogászának segítségével megreformálhattam A szociális osáÖndíj
odaítélésének szabályai és szempontrendszerét. A módosítás után még tÖbb hátriínyos

helyzetii hallgató juthatott Ösztöndíjhoz.

A fentiekben említett tevókenységeimre hivatkozva és az akÍívan eltriltott 4 év után szeretném

egy újabb' magasabb szintről vógezni a munkám még nagyobb elhivatottsággal és

lelkesedéssel.



Továbbra is szeretném a hallgatók érdekeit képviselni, valamint a most már egyetemi életüket
legj obb tudásom szerint megkonnyíteni' segíteni.

B ízom pály ázatom pozitív elbírál ásában,

KÖszrinettel és tisztelettel : tleral finaq,utt, /Ur-ga*
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Tervek' célkitiÍzések

A Nyíregyházi Egyetem struktirájában szeptembertól változások kÖvetkeznek be.

Visszaríll a kari miikÖdés, így ehhez a Hallgatói Önkormányzati Testiiletnek is
módosulni keil. Új szabályzatokat kell alkotnunk, míndenek előtt módosítani az
Alapszabál1,unkat. Szükség van új pontok bevezetésére is' ilyen például a mandátum
visszahívásának lehetőségei'

A szociális Öszttindíj odaítelésónek szabályai és szempontrendszerét ismét rnódosítani
kell. Minden félévben találkozunk ,'JubP és újabb egyéni, ex1rém családi helyzetekkel,
ame}yek indokoliák, hogy alakítsuk, esetleg tljabb penttal bóvítsük ki. Ez azert
szükséges, hogy minél ttibb, valóban hátrrányos helyzetri hallgatónak segítsünk a
családi' valamint az egyetemi életében'

Továbbra is forrtosnak tartom a HÖT marketingjét, kommunikációját. Megdtibbenve
tapasztalom néha, hogy ha esetleg a hallgatók nem tudják, kitől kérhetnek segítséget,
hol az irodánk, stb. MinrÍenképp javÍtanunk kell ezen a tertileten.

Az e|oző ponthoz kapcsolódóan tÖbb egyetemi fórumot szeretnék szewezni. Ez a
hallgatókkal való kapcsolattartás szempontjából fontos' Korábban az áLta|am

szervezett szociális osztÖndij kérdésekről szÓló forumra sokan látogattak el és igen
hasznosnak minősült.

Egy hallgatói elégedettségrnérés már régota a terveim koztitt szerepel, elnÖkként
mindenképp véghez is szeretném vinni. Yan az Egyetemen beliil, Neptun rendszer
által kiktildÓtt elégedettségmérés, de elég személytelennek tartom, valamint a kérdések
túl sablonosak, felszínes kÖvetkeztetéseket lehet levonni belőle. Emellett a kitÖltÓtt

kérdőívek száma rendkívül alacsony, ll-I3oÁ-ra tehető' Az elégedettségmérés
rnindenki számára fontos. Az oktatók visszajelzést kapnának arról, hogyan érzik a
hallgatók magukat az elóadásokon, gyakorlatokon, személyiségük mennyire lehet
motiváló a tanulmányi telj esítnrénytr.kre'

A hallgatói ólet fellendtilése, javítása érdekében színvonalas rendezvényeket kell
biztosítanunk. A 2015-Ös Gólyabál szervezésében aktívan részt vettem és úgy
gondolom, sikeres rendezvény.t tudhatunk magunk m<igÖtt. Ugyanilyen lelkesedéssel,
kreativitassal szeretném segíteni a Farsan-g, a FÓF{E, a Gólyatábor es szeptemberben a
Gólyanap szervezését. Egyetemmé válásunk okán tervezem, hogy egy
hagyományteremtő rendezvény létrehozzak'

Az előzó ponthoz kapcsolódóan feltétlentil fontosnak tartom, egy egyetemi klub
létrehozását' A 2015-Ös rektorválasztáson erre ígéretet kaptrrnk az irtézménytink
v"ezetősegÉtol.
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NYILATKOZAT

Alulírott Nagy Arabella Henrietta (szül.: Nyíregyhráea,1991.a2'25.) kijelentem, hogy a
Nyíregyhríei Egyetem Hallgatói Önkormanyzati Testiilet 'által, a vezetőségi tagok
megválasztiísával kapcsolatos szabályzaürt" eljárási rendjét elolvastam" értelmeztem és :

rendelkezéseit, illetve a Yálasztási Bizottság dtintéseit magamra nézve ktitelező érvényíinek
fogadom el.

Nyilatkozatommal egyúttal hozájárulok adataim felhasználásához, nyilvánosságra
hazataláútoz.
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