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a NyíregyháziBgyetem Hallgatói ÖnkormányzatiTestület tisztségviselői pozíciőjára

Név: Wéber Edina

Szak : Közlekedésmérnök alapszak, III. óvfolyam

Tisztelt Választási Bizotts ág!

Ezuton szeretnék jelentkezni a NyíregyháziEgyetem HoT tisztségviselői pá|yázatára.

Aktív közösségi emberként, már a középiskolában elláttam diáktársaim képviseletét és

rendszeresen szerveztem közösségi programokat. Úgy érzem, rendelkezem annyi ambícióval
és energiával, melyeket hallgató társaim érdekeinek érvényesítésére tudok fordítani.

Közvetlen környezetemből, személyemet illetően pozitív és támogatő visszajelzéseket kaptam

és ez motivált, hogy megmérettessem magam egyetemi szinten is.

Aktív szerepet vállalnék a testületben, mert úgy gondolom, hogy egy jó hallgatói közösség az

egyetem megítélése szempontjából is értéket képvisel'

Remélem pá|yázatom,meggyőzte Önöket és eredményes közös munka vár.ránk!
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Kelt: Nyíre gyhéna, 2019. szeptember 1 2.
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Alulírott Wéber Edina hozzájáru|ok a felsorolt adatok nyilvánosságra hozatalához és

felhasználásáútoz a választások egész időtartama alatt. Továbbá nyilatkozom, hogy a

Választási Bizottság áital leírtakat és döntéseket kötelező ervényrínek elfogadom, illetve a :

választási rendet elolvastam, melyet teljes mértékben értelmeztem és a rendelkezéseit

elfogadom.

Nlregyháza, 2019. szeptember 12.
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