
Önéletraiz

Ezuton szeretném benyújtani pályázatomat és fenyképes
önéletrajzomat' a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói
onkormányzati Testületének alelnöki posztjának betöltésére

Lengyel Petrának hívnak, Nyíregyházán születtem (1997.l1.22.)
Jelenleg a Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodási és menedzsment
alapszakj án tanulok nappali tagozaton másodéves hallgatóként.

A Nlregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Altalános Iskola és Gimnáziumában
érettségiztem 20l6-ban. Tör1énelem emelt szintű érettségit tettem kiváló eredménnyel. Emellett
középszintű nyelwizsga bizonyítvánnyal rendelkezem angol nyelvből. Az utóbbi években ha
esélyem volt rá dolgoztam. Az elmúlt két nyáron büfeben dolgoztam a sóstón így a terhelés nem
ismeretlen fogalom számomra. Az idegen nyelvi kommunikáció elengedhetetlen volt igy
kommunikációs késségeim is fej lődtek.

Ö.ül''ék, ha megkaphatnám abizalmat, mint a Hallgatói ÖnkormányzatiTisztségviselo,
és közreműködhetnék a HoT munkájában.'Jó kapcsolatom van a hallgatókkal'hamar szót értek
velük. Igyekszem mindenkivel megtalálni a közös hangot. Hiszem,hogy ez nagyon fontos
tulajdonság lehet a későbbi munkákra nézve.

Adatarm
Név: LengyelPetra/ Lakcímem: 4551 Nlregyháza-Oros Vidám utca 11.

Telefonszámom : +3 6/3 0 -7 7 9 -02-46 / E-mailem : lengyelpetr a7 7 @gmail. com
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Motivációs levél

Név: Lengyel Petra

Szak: Gazdálkodási ES menedzsment

Lengyel Petra vagyok másodéves gazdál]<odási és menedzsment nappali tagozatos alapszakos

hallgató. Középi skolai tanulmányaimat a Nyíregyh ázi Egy etem Eötvö s József Gyakorló

Általános Iskola és Gimnáziumban végeztem. Hasznos tagja voltam iskolámnak,számos

rendezvény lebonyolításában segédkezdtem. Az alapitvány bálon mint fellépó, szewezó

illetve sza|agavatő és a ballagás szervezésében is tevékenyen részt vettem gimnazista

éveimben. osztályunk kiemelkedő kozösségi tagja voltam az évek során, ezért utolsó évben

külön elismerésben részesültem. Tanáraim bátran fordultak hozzám ha program szervezésérol

volt szó hiszen tudták,hogy minden munkámban kiválóan helyt álltam.201]-ben került

megrendezésre a Kózgáz nap és Szakest az egyetemünkön melynek szervezésében részt

vettem,mint program lebonyolító illetve én mutattam be a gazdálkodási és menedzsment

szakot ha|lgatőtársaimnak és tanáraimnak. Számomra nagyon fontos az összefogás és a gyors

probléma megoldás. Középisko|éhan 2 évig szerencsém volt iskola röplabdacsapatánaktaga

lenni így a csapatmunka nem ismeretlen fogalom számomra. Szeretek csapatban

dolgozni,számomra jó látni azt,hogy pár ember összefogással hatalmasat tud alkotni.

Közvetlen személyiség vagyok hamar megtalálom a közös hangot az emberekkel.

Maximalistának tartom magam,ha valamilyen munkába belekezdek a legtöbbet akarom

kihozni magamból. A mai rohanó világunkban szerintem elengedhetetlen tényező,hogy

megálljunk egy percre és végig hallgassuk társainkat és megoldást találjunk a problémákra.

Hiszem,hogy közös erővel hatalmasat lehet alkotni. Úgy gondolom hasznos tagja lehetnék a

Hallgatói Önkormányzati Testületnek.
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Kelt:Nlre gyháza,2077.November 24.



NYILATKOZAT

Alulírott Lengyel Petra (szül.: Nyíregyháza'I997.l1.22.) kijelentem, hogy a Nyíregyhrázi .

Egyetem Hallgatói Önkormanyzati Testiilet álta|, a' tagok megválasztásával kapcsolatos

szabályzatáú., eljatási rendjét elolvastam, értelmeztem és rendelkezéseit, illetve a Yálasúási
Bizottság döntéseit magaÍnra nézve kötelező érvényíínek fogadom el.

Nyilatkozatommal egyúttal hozzájárulok adataim felhasználásához, nyilvrínosságrahozataláboz.

Kelt: Nyíre gyhaza 2017 . november 23 :
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