Tisztelt Választási Bizottság! Tisztelt Hallgatótársak!

A nevem Czérna Gertrúd, első évfolyamos, gyógypedagógia szakos hallgató vagyok.
Baranya megyében, Komlón lakom, ide jártam általános iskolába és gimnáziumba is, majd
2015-ben kezdtem tanulmányaimat a Kaposvári Egyetemen, ahol 2019-ben diplomát szereztem
tanító szakon, jó eredménnyel.
Már általános iskolában is tagja voltam a Diákönkormányzatnak, majd gimnáziumban
is folytattam ezt a tevékenységet. Számomra mindig is fontos volt az érdekképviselet és az,
hogy egy dinamikus és korosztályomnak megfelelő csapathoz tartozzak.
A Hallgatói Önkormányzatban 2017-ben kezdtem el tevékenykedni, akkor az Ellenőrző
Bizottság Elnökeként, majd később a Pedagógiai Kar Hallgatói Önkormányzatának KSB tagja,
majd KSB elnöke lettem.
Rengeteg rendezvényen vettem már részt, melynek sokszor szervezője is voltam; több
gólyatábor, gólyabál, kari és egyetemi rendezvényen is jelen voltam, ahol mindig próbáltam a
maximumot nyújtani.
Jelenleg a HÖK mellett a HÖOK Stipendium Hungaricum Mentorhálózatának is tagja
vagyok, mint intézményi vezetőmentor, így a nemzetközi hallgatókkal is szoros kapcsolatot
ápolok, illetve az Egyetem Új Kollégiumában dolgozom, mint portás, így nagyon sok magyar
és külföldi hallgatóval vagyok kapcsolatban napi szinten.
Fontosnak tartom az érdekképviseletet, az aktív hallgatói életet, a jó közösséget és az
összetartás érzését. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a hallgatói életben az, hogy remek
programokon vegyünk részt és szervezzünk, hiszen az egyetemi éveknek ez is szerves része.
Problémamegoldó képességemmel a feladatot látom magam előtt, nem a nehézségekkel
foglalkozom, hanem a megoldást keresem minden szituációban. Szívesen teremtek új
kapcsolatokat. Úgy gondolom, hogy a nyitottságom, az empatikus képességem segít abban,
hogy ezek a kapcsolatok segítsék a produktív munkát. Jól tűröm a stresszes helyzeteket.
Konkrétan megfogalmazott célok mentén végzem a munkámat, a céljaim minél gyorsabb
eléréséhez vezető út motivál. Hiszem, hogy egy csoport minden tagja értékes. Szeretem
meglátni az egyénekben, hogy mi az erősségük, és motiválom, hogy fejlesszék azt a területet.

Köszönettel:
Czérna Gertrúd
Komló, 2020. 06. 21.

Dear Election Committee! Dear students!

My name is Gertrúd Czérna, I graduated from Kaposvár University in 2019 as a Primary
School Teacher with good grades, and currently, I’m working on my Bachelor’s degree in
Special Needs Education. I’ve been working in the Faculty of Pedagogy’s Students’ Union
since 2017, in many different positions: as the President of Supervisory Committee, as a
member of the Students’ Union, and since this academic year I’ve been the President of the
Cultural and Sport Committee. Since the beginning of the 2019-20 academic year, I have also
been working as a receptionist in Kaposvár University’s New Student Hostel, where I engage
with Hungarian as well as international students on a daily basis.
I’ve been paricipated in a lot of events I’ve been organizing many times before; I was
also present at several freshman camps, freshman balls, faculty and university events where I
always tried to give my best.
Currently, in addition to Students’ Cuncil, I am also a member of the HÖOK Stipendium
Hungaricum Mentor Network as an institutional leading mentor, so I have a great relationship
with international students.
I consider advocacy, active student life, good community and a sense of togetherness
are really important matters. I think it is very important in the lives of the students to participate
in and organize great programs, as this is also an elemental part of the university years.
With my good problem-solving skills, I have the ability to focus on solving the tasks I
have, instead of worrying about the difficulties. I always try to find the solution in every
situation and I love making new connections. I believe, that my open mindset and my empathic
abilities are going to help me in my future, to be as productive as I can be. I tolerate stressful
situations very well and I carry out my work along with defined goals and stay motivated all
the way to the end. I believe that each and every member of the group is valuable and equal. I
like to build on people’s strengths instead of letting their weaknesses pull them down.

Komló, 21st of June, 2020.
Sincerely,
Gertrúd Czérna

