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Név: Kavács Karolina

SzüIetési hely, idő: Szo}nok 199611 22.

Lakcím: 5000 Szolnok Etelka utca 12.

Tel.: +367O 423-1568

E-mail : karol I 996 1 I 22@gmail.com

kovacs.karoiina@nlie.hu

Tanulmányok:

20B-2aI1"' Széchenyi Isfvan Gimnaziurn és Áltatanos Iskola Szolnok

20] ]-20l5.' Szolnoki Széchenyi István Gimnrázium

20] 5-2017: SZMSZC Szolnok Yál'lalkozits vezeÍés

2018- : Nyíreglhazi Eg,letem Képalkotás szakiróny

Nyelvismeret:

Középszintií arrgol szóbeli nyelwizsgával rendelkezem'

Számítógépes ismeretek:

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

Tisztelt Elniiksóg' és Tisztsógviselők!

Kovács Karolina vagyok, Képalkotas szakos hallgató. Ezennel szeretrrém benyújtani a
prilyazatomat a Nyíregyhazi Egyetenr Hallgatói Önkormanyzati Testtrletébe.

Motivációs levél:

2019 óta vagyok tagia a Nyíregyhazi Egyetem Hallgatói Önkormrínyzati Testiilet tagia. A
ranglétrán lépkedve, előbb tisztségviselo' Marketing és PRbizottsági elnökhelyettes, Marketing
és PR bizottságí elnök, majd végül HÖT elnök szerepben képviseltem a hallgatotarsaimat. A
Hallga1ói Önkornrányzatban elttiltott idó sorrín sokat tanultam és fejlődtem, és mindig a legiobb
tudasom szerint láttam el a feladataimat. Szorgalmasan és lelkiismeretesen végeztem a
munkrám. Soha nem éltem vissza tiirsaim bizalmával Az isztőndíj időszakbarr sem esett
nehezemre segíteni a hallgatóknak. Munkámat alaposan, precízen, megfontoltan és
következetesen végeztem. Trírsaimmal mindig jill tudtam együtt dolgozni' jól tudok
alkalmazkodni az új helyzetekhez és szeretem a kihívásokat. Jó kommunikációs készséggei
rendelkezem és egy olyan értek rendel, anri alrhoz, hogy egy ilyen közösségbe tartazzak,
elengedhetetlen.
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CéIolq tervok:

Célom, hogy a Hatlgatói Önkor'máryzatottovábbra is a hatlhatók érdekeit tekintse elsődleges
szempontjiírrak. Szeretnék egy olyan csapat tagia lenni, akik együtt dolgozrrak azon, hogy jobb
és felejthetetlenebb hellyé tegyék a Nyíregyhání Egyetemet. Eddigi munkámmal is arra
törekedtem, hogy minden ballgatőtatsam a lehető legiobbarr étezze magátebben a közösségben
és mindent megkapjon az egyetemi évei alat! ami megilleti Őt. Amen''yiben rrregtiszüelnek
ismét a bizalmukkal, úgy megígérem, ez eze|<után sem lesz másképp. Megbecsiilöm a bizalmat,
és minden nap ahallgatótársaim érdekeiért fogok kiá]]ni.

Köszönettel, és Tisáelettel:

Kovács Karolina

Nyíregyhaz a 2021 .1 I.29 .

Nyilatkozat

AlulÍrott Kovács Karolina' hozzájáruIotc a ieisorölt adatok nyilvánosságra hazatalához, és
felhasznalasálhoz avalasztasok egész időtartama alatt' továbbá nyilatkozorrr' hogy a Választasi
Bizottság által leírtakat és dtintéseket ktjtelező órvénytÍnek e}fogadorn, illefve a vrílasáási
rendet elolvastam, teljes mértékben értelmeztem és rendelkezéseit elfogadom.

Kelt: Nyíre EYhzra 2021.1 1 -29.

Tisáelettel:

Kovrics Karolina
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