
Szabó Dóra
Biológia-rajz osztatlan tanár

Motivációs levél

Tisztelt Ha l lgatótá rsak !

Szeretném megpályázni a Hallgatói Önkormányzat TestÜlet (HÖT) által meghirdetett, rendezvényekért

felelős tisztségviselő posztját, Vagy na, jó nekem a Tag is megfelel. Már 3' évem itt az egyetemen és már

anno 2O17_ben gólyaként már beadtam jelenikezésém csak sajnos rosszul és így nem kerí.]ltem fel a

szavazatokat gyűjtő névsorba. Szeretnék ehhez a fantasztikus, kreatív programokat megalkotó

közösséghez hozzátartozni. Szerintem a Höt tevékenysége elég nagy szerepet játízik a hallató társaim

körében, hiszen ők szervezik az egyetem rendezvényeit és egy nagyon összekovácsolt csapat'

Középiskolámban az iskolai programok, farsang, fecske napok, hajnali tornák feladataiban segédkeztem az

iskolámat színesebbé tenni. Suli bemondó is voltam mikor valakinek csomagja érkezett vagy épp eltűnt

valami. Az igazgatóhelyettes Vagy a tanáraimnak, ha éppen szÜksége volt valamire rögtön segédkeztem.

Épp ísy mivel rajzos is vagyok a díszletek elkészítésében és felrakásában is boldogan vettem ki a részem.

Én gondolatom szerint egy elég aktív és kreatív embernek mondanám magam, szeretem a közösségi életet

így lehetne egy jó tag belőlem. Mindig is arra próbáltam odafigyelni, hogy a diáktársaim jól érezzék

magukat, gondoskodjak a biztonságukról is és hogy mindig kitaláljak valami újat. 6. éve járom

Nyíregyházát, mozgok mindenfele mert egy promoter is vagyok igazából így tisztában vagyok milyen nehéz

szponzorokat találni, hirdetni is tudnám, elég nagy szeretetteljárulnék hozzá. Hallgatói bálokra, esti

bulíkra, eseményekre is nyitott vagyok és szeretnék a HöT közosséghez hozzátartozní.

A jelen választási rendet elolvastam , értelmeztem, és rendelkezéseit, illetve a Választási Bizottság

döntéseit elfogadom.

( ,"\MJ- nl,/ *' \-*-Kelt: 2019.09.12.

Ad.,n\tr*, )D\\ c\ \a- ll-- Bft. \r**S-

Aláírás



Íta f{g atői a n f;prmány z ati te stÍibt
4400 NykegyÍtáza, Sóstói út 31/6
te[. : 4 2 - 5 99-400/28 79, 2 I 7 7 fax, : 42-402- 48 5
I fitefiLet. : frttp : //íL5. nÍ:. {Lu

Ikt.sz. : }JOT l1-'7 12919.

A H a tlg atói onko rmányzati T estiilet Kü ld ö ttgy űlésének

rrÖr_xc Y l l -7 l 20l.9. sz.

hatá'razata

A Nyíregyházi Egyetem HallgaÍói ÖnkormányzatÍ Testiilet (továbbiakban: gÖr)
tísztségviselőinek időkiizi választási rendjének ós pályázatí hirdetményének

eHogadásáról

A HÖT Kuldöttgyűlés virtuális ülésérrek idopontja:

2019. augusztus 3 1.

A HoT Küldöttg}'lilése a Nyíre gyházl Egyetem Hallgatói Önkomrányzati Testtilet

tisztségviselőinek időközi r,álasztási rendjét éspáIyázati hirdetmónyét elfogadja, tárnogatja.

_ Tárnogatom: 14 'Nem támogatclm: 0

}'{yiregyháza, 2t}19" augrisztrts 3 1 .
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A Külclottgyűlés levezető elrröke
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