
Személyes adatok
Név: Demeter Adám
Sztiletési hely' idő: Debrecen 1997.L2.La
Lakhely: 4028. Debrecen Zrinyi utca 33
Elérhetősé g: tel : 0ó3 03 3 0 8049, o_mail : demadarn97@grnai l. oom

Szakmai tapasztalat

2015 Június - 20l5 Augusztus : Kulclnbtlzo promóciós mun'laík.
2016 Jirnius - 2016. Augusztus: Eladó: Debreceni Tesco Global ríruhás
Feladataim: tennék eladás.

Iskolai tanulmányok

2012-2016: Általános vegyész. Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Szakkrlzép Iskola
2016-: Nyíreryházi Egyetem' Testnevelés * KÖrnye zettan, Természetismeret

Nyelvtudás

Angol államilag elismert,,A" típusú Szóbeli nyelvvizsga

Számítástechnikai ismeretek

Felhasználói szintű Word, Ercel, Powerpoínt

Egyéb/IIobbi

Megyei I. helyezés - Labdarugás
Megyei l' helyezés - Futsal
Városi I" helyezés * Szertorna
Ezek mellett országos dontőn vetterrr részt Röplabda és Kézilabda sportokban.
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Motivációs levél

Tisztelt választási bizottság!

Demeter Áorlm vagyok I' éves nappali tagozatos osztatlan tanáti, Testnevelés * KÖrnyezett

szakos hallgató. Debrecenben sztilettem 1997'l2.l 0' -ón.

Pályázatom célja aNyíregyházi Egyetem Hallgatói Önkormányzati TestiiLletébe bekerülni.

A HÖT feladata a Nyíregyhazi Egyetemen beltil, hogy a hallgatók órdekeit képviseljók,
változatosabbá, színesebbé tegyék a hallgatók életét és ezt csak kÖzÖsen az Egyetem
együttműkÖdésével érhetj tik el.

|Jgy &zemkiváló szervezőiképességeimet itt tudnám igazÍnkamatoztatni, illetve a
kommunikácíós adottságairn is hasznára válhat a HÓr munkásságának. Szervezői
képességeimet már megmutathattarn ae egyetemi életben mind a HÖr tagiainak illetve
hallgató társaimnak. Színes Ötleteim illetve csapatépítő hozzáá|lásom mindenképp kiemelkedő
és eá szeretnóm kiterjeszteni a hallgatÓkra is, hiszen a HÖT a hallgatókért van és én is
szeretnék mindent megtenni a hallgatók teljes korií egyetemi életéért. Szeretnék jobban résá
vermi a NyíregyháuiBgyetem kÖzÖsségi életében úgy, hogy a hallgatók érdekeit
képviselhetem. Általános és ktizópiskolai éveim során is kíálltam az osúáIyom élére a
szervezésekben illetve az eldontendő ügyek ismertetésében.Ezt az akkori osztálytársak,
tanárok úgy kÖszonték meg, hogy a DÖK gyűléseken ón vehettem részt és kópviselhettem
osztályunkat.

Sportolói múltam miatt nem volt kérdés, hogy melyik felsőokatási intézményt választom, de

még ennÓl is nagyobb visszajelzés lenne számomra, ha a HÖT szeryes tagja lehetnék és

minden erőmmel illetve tudásommal segíthetném az egyetemi életet ilyen magas színvonalon
tartrani esetleg még emelni.

A z álta|am benyúj tott pátry ázat pozi tí v el bírál ásáb an bizv a 
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kÖ szÖn ette l :

Nyíregyház a, 2017 .04'I8.



NYILATKOZAT

Alulírott Demeter Áoam ( szül': Debrecen, 1997 ' 12.10. ) kijelentem, hogy a Hallgatói
Önkormányzati Testtilet általkiírt időkÖzi válasáás szabÍiyzatiú"elolvastam és elfogadom'

A Választísi $izottság bármely dontését magamÍa nézve kotelező érvényiinek tartom'

Nyilatkozatommal egyírttal hotzí$arulok adataim felhasznalásához, nyilvánosságra
hozatalához.

Kelt: Nyíre gyhÍ'.z;a, 2017 . 04. 1 8'


