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Motivációs levél

Tisztclt Nag,r, Arabclla Ilenrictta cs Ilo]' l'isztselgVise l(ikl

Ezúton szct.cttlÓnl bcny rr jtarri pitlr aziltotllat a N1 írcg1 lriizi l''g\ ctClll I lallgattii ()rtlitlr'tltiirri zati

'['est|ilcte által nreghirclctctt ll() l l''rr]1rrru]rs_ Djzt!$ág clrr(lki pozícrti bct(jltÓsÚrc'

2O|7. c1ecember 8. óta vagyok tagia a I-Iallgatói Önkormányzati 'I-estületének. I:'r'zel

egyidejuleg a Kultr-rrális Bizottság elnökhely'ettesi pozícioiát is nregpályálÍanl^ tlcrt Úrgy'

gotlc1tlltatll. hogy' nag1, motir'ácitir'al Ós kapcsolatokkal r"crlc]clkczctll ahhclz' htl9y tudásom

legiaváral tucl.jam segíteni az aclott l)izottsiig rllLrrrká.jiit. 
'l isztsógi'iselői iclőszllkonl alatt a

rJrung. t,()tlr' és Gól1-abál szcrr,czisÓnek háttÓrnlLlrlklrlataibarl tlagr'batr scgítcttctll l'l

Bizottsági clr"rok" t'{Ö'I" clnok- és irle lrrök rnurr'rkáját'

A jövőben szeretném, ha bizalmat kapnék, és megnrutalhatrrám. hogy képes vagyok nlinimum

U$.v_anezcn a SZinten ellátni az aciotl pozíciór,al .járti l-claclattlkat is''l'or"ábbra is szcrctnÓnr

Í.enntartarri a Bizottság.i(l cgr,scgr-lt. nrutlkakcc]r,'clt" rtgr'anis czck kcllcnck ahhtlz. hogy a

legmtigasabbsziIltcntr-rci.juktcl.jcsítcrliahallgat(ikigelnrcit.

stb)

o a hallgatói élet színesebbó tótclc

. L\'1'iIrtÓzményürrkben tel'Ókcrry'kedo egyéb

r cltjacJások. konÍ'erenciák szcrr'czÓsc

Bízonr ptíly''ázirtom pozitív clbírálásiiban.

szervczctc k k c l l'a l ó SZ() r()S c gr' Í'i tt nr ii k ()c1e's

K(iszöncttcl ós l'isz1cl,;ttcl :

'fcrvck. cÚitlk:

o a l'rallgatói klubban n"rir'rél

o rcncllrag"v_'ó csen'iórry''eink

több lrallgatót nlegnlozgalti progranl SZerVcZcSe

lllcgSZerVeZése (Gtil y"atirbor. (icil y'anap. (ióly'abál' []'arsatlg.

€;ti\t;.* "\ <lzv-w*o"-s-rq-
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Alulírot1 Sitku Tamara ki.jclcntcrll. ho91 a Nr'írcg1házr l'.grctctll Ilallgattii ()llk()lll}illl\Zll1i

TestLilet lllnöksógi 1agok nrcgr iilasztásával kapcsolattls szabál1'zatá1. cl'járási rcrld.jct

clillr'astanl^ Óflelmeztetll ós re trc1cll..czóscit. illc1rc a Szar itzatszlirrrliil(l I}izot1sirg cliilrtÓscit

maglll'llltl tlÚzr c kötclcz(j érl'e!tlr rillcli. lilgacltlrll cl'

N1-ilatl<ozaltlmtnal cg1'úttal

l-rclzataláIloz.

Itt'zzrtjlil'ttltrl' ur'lll;ttttt IcIhlszniillisithoz. nr i it linttssiigra
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