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Önéletrajz

Név: Kovács Karolina

Születési hely' idő: Szolnok 1996 It 22.

Lakcím: 5000 Szolnok Etelka utca 12.

TeL: +3670 423-1568

E-mail : karol 1 996 1 l2Z@g ail.com

Tanulmányok:

2003-201t: Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola Szolnok

20 ] ] -201 5: Szolnoki Széchenyi István Gimnázium

20 1 5-20 1 7 : SZMSZC Szolnok Vóllalkozás vezetés

20] 8- : Nyíregyházi Egyetem Képalkotás szakiróny

Számítógépes ismeretek:

Microsoft Office: World, PowerPoint, Excel, Photoshop, Corel Draw

Tisztelt Elnökség, és Tisztségviselők !

Ezennel szeretném benyújtani a pályázatomat a Nlregyházi Egyetem Hallgatói
Önkormányzati Testületébe.

Motivációs levél:

Természetesen önálló munkavégzésre is képes vagyok, meghozva a szükséges önálló
döntéseket és végrehajtva azokat Nagyon jó kommunikációs készséggel rendelkezem,
rugalmas és dinamikus, terhelhető, kitartó és elkötelezett embemek tartom magam' szeretek és

tudok is csapatban dolgozni. 2018 szeptemberében kezdtem meg tanulmányaimat a

NlregyháziEgyetemen. Feladataimat mindig maximálisan, és legjobb tudásom szerint láttam
el. Bele tudtam pillantani a HÖt tevékenysé geibe az itt töltött időm során, mivel jó kapcsolatot
ápolok ajelenlegi tagokkal, és úgy gondolom nekem való feladat lenn egy ilyen, vagy ehhez

hasonló közösség aktív tagjának lenni. E'záItal szeretném magam új és kihívást jelentő közegben
kipróbálni.

Célok, tervek:

Célom, hogy egy olyan közösség aktív tagja lehessek, ami a diákok számára sok kedvező
lehetőséget biztosít. Szeretnék, ha csak minimális szinten is tudok, de segíteni a diákoknak és

felejthetetlenné tenni a diákéveiket. Egy olyan közösséget szeretnék az egyetemen
megvalósítani, akik segítik eg5rmást és számíthatnak egy'rnásra.

Köszönettel, és Tisztelettel:
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Kovács Karolina

Nyíregyháza 2019 .lt .26.

Nyilatkozat

Alulírott Kovács Karolina kijelentem, hogy a NyíregyhazíEgyetemHallgatói Önkormrányzati
Testület tisztségviselőinek eseti megválasztásával kapcsolatos szabályzatát, eljárási rendjét
elolvastam, értelmeztem, rendelkezéseit, és a Szavazatszámlálő Bizottság döntését magaÍnra
nézve kötelező érvényíínek fogadom el.

Hozzájarulokaz adataim felhasználáséúloz, és nyilvánosságra hozataláthoz.

Kelt: Nyíre gyhaza2}Ig. I1.26.

Tisztelettel:
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Kovács Karolina


