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Motivációs levél
Név: Popovics László
Szak: Gazdá|kodás és menedzsment (FoSZK)
Évfolyam: Első éves nappal i tagozatos hall gatő

Tisztelt Yálasztási Bizottság, Tisztelt HÖT!

Popovics Lászlő, l. éves Gazdálkodás és menedzsment nappali tagozatos
hallgató (FosZK). Nyíregyházán szÜlettem 1998.11.08.-án.

Pályázatom célja a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói onkormányzati TestÜletébe
való bekerülés.

A HöT feladata a Nyíregyházi Egyetemen belül, hogy a hallgatók érdekeit
képviseljék, változatosabbá, színesebbé tegyék a hallgatók életét és ezt csak

közösen az Egyetem együttműködésével érhetjÜk el.

Úgy érzem, hogy a kiváló szervezői és kommunikációs képességem tudnám
kamatoztatni, ami hasznára vállhat a HöT-nek és saját magamnak is ezért
szeretnék bekerülni HÖT-be, azon belül marketing és pr. bizottságába. A
szervezői és kommunikációs késségern megtudtam mutatnl az általános illetve
a középiskolai éveim alatt, mivel elég őszinte ember vagyok ezért a
középiskolában nagyon sokszor kerÜltem olyan helyzetbe, hogy nekem kellett
megvédeni a saját Vagy akár az osztályom érdekeit' A volt osztályfőnököm
szinte mindig engem kért meg ha szervezni akart valami osztályprogramot,
hogy segítsek be a lebonyolítási munkálatokba. Ez abban mutatkozott még

ffi€B, hogy minden DÖK gyűlésre engem szavazott meg az osztály, illetve
osztályfőnök, hogy én képviseljem az osztályomat. A diákhét szervezésében is
segítettem. Nagyon szeretek csapatban dolgozni, ami szintén a HÖt javára

vállhat, hogy együtt tegyÜk színesebbé, jobbá a hallgatótársak egyetemi éveit
ezzel szép emlékeket szerezve nekik, hiszen a Höt a hallgatókért van.
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Nagyon boldog vagyok, hogy a Nyíregyházi Egyetem hatlgatója lehetek, de még
nagyobb öröm lenne számomra ha a HÖt szerves tagja lehetnék, én is
szeretnék részese lenni az egyetem ilyen magas színvonalon tartásában amit
minden erőmmel és tudásommal végeznék el.

Köszönettel:

Ke lt : Nyír egyháza,2019.09. 13.
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Alulírott Popovics Lászlő, kijelentem hogy a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói

önkormányzati Tisztségviselők ldőközti választásával kapcsolatos szabályzatát,

eljárási rendjét elolvastam, értelmeztem, rendelkezéseit és a Szavazó Bizottság

döntését magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el.

Hozzájárulok az adataim felhasználásához illetve nyilvánosságra hozatalához!

Kelt: Nyír egyháza, 2ot9. szeptember 13.

Tisztelettel:
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