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másokon segíteni.
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Motivációs levól

Kepics Klára vagyok, 22 éves és jelenleg a Nv]res1|rÍni 
.Egyetemen 

tanulok' nrirrt magyar-

tör1énelem osztatlan tanáriszakos hallgató. A Hallgatói Önkorrrrán'vzaÍ't 
'I'esti.ilet tiigságrir valcl

jelentkezésről hallottam csoporttársaimtól és tanáraimtól és javasolták. lrogy jelentkezzck. dc

tulajdonképpen én magam is szeretném kipr'óbálni magamat. mint a magyat szak kópviselőjc

ebben a Testületben.

Szeretném magamról kiemelni azt,hogy nagyon sok elképzeléserrr lenne a lnagyar' vagy akáL

a tör1énelem szakravonatkozóan való fejlesztésekről. E,lsősorban azér1 is" mefi lnár nrásoclér'es

vagyok és látom, hogy mik azok adolgok. amiket érclemes lenne úiítarri. feileszterri vagy óppen

bevezetni. Elsősorban, ha módom lenne rá, akkor a cliákok érdekeiben eLjárnék aleiől" hogy

több beleszólásuk legyen abba, hogy mik legyenek a programok az egyetenr litilijnböző

rendezvényein vagy,-hogy mi legyen az elsodleges téma, arniről ők szet'etrrénck lrallarri.

Véleményem szerint fontos, hogy a hallgatók érezzék azt, hogy szárnít az ig"n_'ekezetük és ezt

jobban kellene jutalmazni, például több ingyenes szórakozási lehetőséggel. lehetőseg szcrint

tobb osztondíjjal, mellyel motiválnák a diákokat. llletve sokkal több lelretőségcl ki:|lerre

biztosítani tanulmányi utak, kirándulások bevezetésére. .Iavaslatairrrat. ha tag lehetnék. legiobb

igyekezetem és tehetségem szerint próbálnám megvalósítani.

Van tapasztalatom abban, hogy hogyan kell az emberekkel ió1 kommurrikálni. rnive l az ércttségi

előtt fodrás zbizonyítványt szereztem és dolgoztam is a szakmában 5 évig. Fj'za\aI1'megtanultam.

hogy ember1ársaim felé toleráns legyek és empatikus. valamint kialakurlt a problérrramegolc'ló

képességern is, amellyel aZ elém tornyosuló Í-eladatokat könnyebbetr tudcrtn venni'

Jellemző rám az is, hogy kreatív vagyok és alapvetoen szeretek enrberekkel Íbglalkozrri. ezért

úgy gondolom, alkalmas lennék arra. hogy szakomat képviseliern a t{allgatói Örrkomllínyzati

Testületben.

Remélem a fbntiek alapján elnyeftem mindenki bizairmÍú. bízonr a szerrrélt'es találkozás

lehetőségében is.

Kepics Klára 2019.11.21.
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Nyilatkozat

Alulírott Kepics Klára, magyar nyelv és irodalom és történelem, éS állampolgári ismeretek

osztatlan tanéri szakos hallgató, kijelentem, hogy a Nlregyházi Egyetem Hallgatói
Önkormányzati Testület Tisztségviselők időközi megválasztásával kapcsolatos szabályzatát,

eljárási rendjét elolvastam , értelmeztem' rendelkezéseit és Szavazatszémlálő Bizottság döntését

magamra nézv e elfo gadom
Ezűton, pedig szeretnék jelentkezni a Hallgatói Önkormányzati Testület Tisztségviselőinek
időközi váIasztására.
Adataimf elhasztáIáséűtozésnyilvánosságrahozataláhozhozzájárulok.

Kelt. : Nyíre gyhá za, 20 19 . november 28.


