Motivációs levél

A SZIE HÖK Kaposvári Campus
hallgatói képviselő választásra

Tisztelt Választási Bizottság / Tisztelt Hallgatótársak!
Kiss Donatella vagyok II. évfolyamos látványtervező szakos hallgató. A Szent István Egyetem
által kiírt Kaposvári Campus hallgatói képviselő pozíciójára szeretném beküldeni a
jelentkezésemet.
Egyetemi hallgatóként fontosnak tartom, hogy ezt a pozíciót olyan személyek töltsék be, akik
érdeklődnek a képviseleti rendszer és az Önkormányzat működése iránt, hogy megérthessék
ezeket és hatékony, eredményes munkát végezhessenek ezek keretein belül.
Olyan emberek, akik jó szociális készségekkel és empátiával rendelkeznek, amelyek
hallgatótársaik képviseletéhez elengedhetetlen. Kompromisszumképesek és együttműködőek,
melyek a közösségi munka alapfeltételei, illetve elhivatottak arra, hogy azon dolgozhassanak,
minél eredményesebbé, jobbá tegyék az egyetemi életet szaktársaik, kartársaik, és az egyetem
valamennyi hallgatója számára.
Első egyetemi évem óta kitartó tagja vagyok a Hallgatói Önkormányzatnak. Legfontosabb
feladatom a hangulatért való felelés, a szórakozási lehetőségek megteremtése volt.
Szerencsésnek mondhatom magam, hogy részt vehettem a Gólyatábor, a Szakestek, valamint a
Gólyabál megszervezésében és lebonyolításában is, melynek során sok új kapcsolatot
létesítettem az egyetemen belül. Ezen rendezvények alatt éreztem igazán, hogy könnyen
teremtek kapcsolatot az emberekkel és szívesen dolgozom csapatban, emellett úgy érzem az
önálló feladatok elvégzésére is alkalmas vagyok.
Jól terhelhető, stabil és kommunikatív embernek tartom magam. Úgy gondolom, eddigi
tapasztalataim alapján és határozottságomnak köszönhetően továbbra is hozzá tudnék járulni a
sikeres munkához és tovább építeni a közösségi életet.

Mindezek alapján alkalmasnak érzem magam a pozíció betöltésére, arra, hogy a közösségért
dolgozzak, és a hátralévő egyetemi éveimet is aktívan és a környezetem számára is hasznosan
tölthessem. Fontosnak tartom a hallgatók képviseletét az egyetem életében. Eddig is hasznos
tagja voltam mind a Karnak és az Egyetemnek, és a Hallgatói Önkormányzatban sikeresen
tudtam kamatoztatni az eddig megszerzett tapasztalataimat.
Bízom benne, hogy az elmúlt években szerzett tapasztalataim segítségével megfelelőképpen
tudom képviselni a hallgatókat mind az EHÖK, mind a Vezetőség, mind pedig bárki más felé.
Azzal, hogy jelentkezem, szeretném a tapasztalataimat bővíteni, kommunikációs készségeimet
fejleszteni, szeretnék új dolgokat tanulni valamint hasznos tagja lenni a közösségnek.
Örömömet lelem abban, hogy mások javát szolgálhatom és láthatom csapatban hogyan
érhetünk el jobb dolgokat.
Köszönöm, hogy időt szakítottak pályázatom elolvasására, bízom további támogatásukban.

Dear Election Committee / Dear fellow students,

my name is Kiss Donatella, a second-year student in production design. I would like to apply
for the Student Representative position announced by Szent István University.
Based on the previously mentioned requirements I consider myself eligible for the position, to
work for the community and be a useful member of the student council. I am a member of HÖK
since my first year and I was responsible for various tasks during the previous years, such as
organizing leisure time activities. I took part in numerous organizations of events, for instance
the Gólyabál (freshman ball) and Szakestek (department nights).
I hope, the experience I gained so far, will help me to be a useful member of the student council.
Besides, this position is a great opportunity to improve my communication skills and gain
knowledge in various new skills.
Thank you for taking time for reading my application. Hopefully I will be lucky enough to have
Your support in the upcoming years.

Tisztelettel / Best regards:
Kiss Donatella
2020. június 19.

