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Személyes adatok:

Név: Nyisztor Petra

Születési hely' idő: Debrecen, 1996. 08.24'

Telefon: 06303 196237

E- m ail : zaj aczpetr a9 6 @,gmail.c om

Lakcím:4200 Hajdúszoboszló Bánomkerti út 81.

Tanulmányok:
20I1-20l5. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Debrecen

Nyelvismeret: angol illetve német nyelven alapszintű tudás, meg tudom magam értetni alap szinten

Társas kompetenciák:

. Könnyen megtalálom a hangsúl1't a munkatársaimmal

o d munkámat precízen végzem

. Empatikus vagyok a munkatársaimmal

Hobbi:

Verseny szinten sportolok, szabadidőmben rajzolással és festéssel foglalkozom.
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I Motivációs levél

Tisztelt Választási Bizottság !

Nyisztor Petra vagyok negyed éves testnevelő- történelem tanár szakos hallgató. Debrecenben
születtem 1996.08.24-én.

ApáIyázatommal a NyíregyháziB,gyetemHallgatói Önkormányzatába szeretnek bekerülni és

szeretnék az iskola életében nagyobb szerepet betölteni.

18 éves sportolói múltam során megtanultam, mit is jelent igazán egy csapat részének lenni és

mi kell althoz, valami sikeresen működjön. Magamat egy segítőkész,ta|áIékony és gyors
problémamegoldó képességű személynek tartom, aki empatikus a társaival. Gimnáziumban a

Diák Önkormányzatéletében is részt vettem, amelynek kapcsán volt alkalmam egy diákokért
működő testület tagj aként munkálkodni.

Levelemmel azt a céIt szeretném elérni, hogy én is részesülni tudjak az iskola életének
felpezsdítésében és egyéb programok lebonyolításában, mint pl.: gólyatábor, farsang, gólyabál

és egyéb programok.

A Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Önkormányzati Testtiletének taga vagyok 2017.
decembere őta, igy már sok tapasztalatot szereztem arról, hogy mi is a testület feladata, illetve
ahallgatőtársaimnak is segíthettem az elmúlt években.
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Nyilatkozat

Alulírott Nyisztor Petra (4200 Hajdúszoboszló, Bánomkerti út 81. fsz.2la) nyilatkozom arra
vonatkozóan, hogy a felsorolt adatok nyilvánosságrahozhatóak, illetve, hogy aváIasztási
rendet elolvastam, érteImeztem és rendelkezéseit, valamint a VálasúásiBizottság döntéseit
magaÍnra nézv e kötel ező érvényűként elfo gadom.
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