
MotÍvációs levél

Tisztelt Vál asztási Bizottság !

Reszegi Csaba Miklós vagyok II. éves nappali osztatlan tanári
szakos hallgató. Budapesten születtem 1 993.08'29-én.

Pi{Iyázatom célja a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Önkormányzati
Testtiletén belül a Mentor Bizottság vezetőjévé válni.

gÖt-os pályafutásom 1 ówel ezelőtt kezdődött. IJgy &eztem, hogy hátrr{nyos

helyzehÍ hallgatókónt segítséget tudok nyujtani az újonnan erkező társaimnak' valamint elcí

fu dom segíteni a Hallgatói Önkormán yzat murkáját.

Tisztábanvagyok a HoT Alapszabályzatával, ezáltal tudom, mivel jár a Mentor Bizotfság
vezetőjének lenni. Epp ezőrtgondolom úgy, hogy ezt a fontos feladatot legjobb fudásom

szerint el is írdom végezrri.

Rendszeresen ügyeltem az irodában, így ez alatt az, idő alatt találkoztam kiilönböző
problémájú hal1gatókkal, akiknek segítséget tudtam nyújtani, ami jó érzóssel töllött el' Sokat
tanultam nálam tapasztaltabb HoT-ös kollégáimtól, hiszen a tőluk megszerzett tudást

tobbször fel tudtam haszrrátnj' Az tigyeleti időbeosztás felállítása az egyik legfontosabb dolog
a Fórum megszervezés meilet' Úgy gondolom, ezek egyike sem okozna számomra problémát,

hiszen hátrrínyos helyzetii hallgatóként én magam is szembesiiltem azzalhogy milyen is
amikor az ember egy teljesen új ktizegbe kertil és még nincs tisztában a mindennapi egyetemi

élet rejtelmeivel. Rengetek új ötlet fogalmazódott meg bennem páIyinatommeg írása alatt is
amivelkorszenísíteni és eredményesebbé fudnám tenni a mentor bizottság működését.

Mirrdig is megbízható embernek tartottam magam, aki lelkiismeretesen segít másokon és

végzí munkáját. Szorgalmas, precíz és pontosnak tartom magam valamint jó
problómamegol.dó ós korrrmunikációs keszségekkel rendelk€zem, ami úgy gondolom

elengedhetetlen egy vezető számfua'

Nyíregyháza, 20 1 6 január 14.
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Alulírofi...Reszegi.'.Csaba...Miklós. ....'(szül.:.'.1993.08.29..Budapest-.)

kijelentem, hogy a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Önkormányzati Testtilet áItal, avezetőségi
tagok megválasztiísával kapcsolatos szabíÁyzatát, eljarási rendjét elo1'vastam, értelmeztem és ;

rendelkezéseit, illewe a YáIasztátsi Bizottság döntéseit magaÍnra nézve kötelező érvényíínek
fogadom el.

Nyilatkozatommal egyúttal hozzájárulok adataím felhaszrrálásához, nyilvánosságra
hozataláhaz.

Kelt:. .'201 6.01' 14' Nyíregyháza
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